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الثامنالفصلى

لقدفعلتهابنفسك

أشهرتسعةفي



أدىالذى،الغضبالسريعالعبقرىذلك،هالدين.س.بخ.

قادةمنثلاثةمنواحذاكانأنهجانبإلىكئيرةعلميةإنجازات

مرةات1تحدتهالعبقرىهذا،الجديدةللداروينيةالمعماريينالمهندسين

عنشفاهاالحكايةهذهئقلت.جما!يريةمحاضرةإلقائهبعدالنميداتإحدلى

الحواركلماتلناليؤكدمتاحاليسأسفبكلو!مو،سميثمايناردجون

كالتالى:تقريناجرىولكنهبالضبطالمتبادل

البروفيسور:التطورفيالمتشككةالسيدة

إنهافلتالتىالسنينفييينباعتبارحتى،هالدين

أؤمنأنأستطيعلاببساطةأننىإلاللنطور،أنيحت

وحيدد،خليةمنابتداءينطلقأنيمكنالتطوربأن

منفيهبماالمعقد،البشرىالجسمإلىوصولاثم

وعضلاتعظامفيالمنتظمةالخكياتريليونات

منلعموثلولمحفبكلفخلظلو!لب،وأعصاب

والأنابيب،الدمويةالأوعيةمنوأميالوأميال،السنين

والحديتالتفكيرعلىالقادرالصخثم،للكلىالصغيرد

والشعور.

أنتفعلتهالقدسيدتى،ياولكنس:ب.ج.

أشهر.تسعةإلامنكذلكيستغر،قولم.بنفسك

غبرهاثيا!إجابةنتجةمؤقتاازنعاتوفقدتقدالنمائلةتكونربما

بردهسؤالهاأحبطأنهيقالماأقل.السؤالاتجادم!غيرتالتىالمتوقعة

إلىيؤإفلاتبماهكذاالحاسمماكينت!آنإلا.صاحبهنحرإلىالكلت

ر،



نسألتهقدالسيدةكانتإنأدرىلست.الجوانبأحدمنالسيدةهذهإقناع

السطورفىكماذلكيكونفربما،فعلتأنهالوولكنتكميليا،سؤالأ

التالية:

الجنينولكن،نعمالتطور:فيالمتشككةالسيدة

"التعليمات"هذهإن.وراثيةتعليماتيتبعالمتنامي

بروفيسورياتزعمماهيمعقد،جسدبناءلطريقة

أجدزلتولا.الطبيعىبالأشخابتطورتأنهاهالدين

أتيحتلوحتىذلك،أصدقأنعلىالصعبمنأن

التطور.لذلكالسنينبكيين

نأيتبتعندماوحتع!وجييكة،نظروجهةهنالبسبةيكوثربما

فيالئركبئصميمعنالنهايةفىالمستولةهىطبيعيةفوققو!هاك

ممابألىالحيةالأجسادغ""ئصولأىالقوهذهأنالمؤكدمنفإنالحياذ،

ينحزالىأو،ج!م1نماالصلصالعاجنومتدبهايعحنالتىالطريفةينمبه

عملم.مجامالنمياراتمتجوأوالخاطو!أوالخزاشو!أوالنجارونبها

نحوعلىيتملم"صنعناو!!"رائعنحوعلىتمتفاشتميتاتكونثبما

الجنن،تنامىصالأمورعلىننشرفأنيمكنالطبئجيةفولىالقو!رانع".

اثأمىعمليةتوجهأطىاالجيناتتتابعاتمعاتجدلعذمامثلاكما

ثتدشصنعهما.لك1بعثماتفاصيلفىلتدخللأولكنا.ا!وتوماليكية

للتحكمكمنوتربرناهتقلماشيئاأوالإمبريولوجية،ا"الوصفة"!وفالقيما

"صنع"بدبتميراهناكأنأوضص!أنهوهناأهـبهما.الجنينتنامىص

الإمبريولوجيا.فىاشعتاويحتتماوبينافلأطركالمشىء
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للرقصاتمصمممنليس

سئميامتعارضينمبدأينبينلالإمبريولوجياالقديمالتاريخيتوزع

الالنهينبينالتمييز.المتعاقبوالتخلقالمن!بق()التكوينالسبقىبالتخلق

شرحفىقليلوقتبعضسأنفقوبالالى،بوضوحمفثوفادائفاليس

المصطلحين.هذين

)هيتحوىالبويضةبأنيؤمنونالمسبقالتخلقمبدأأتباعكان

إلىفرعياينقنممونكانواالمبدأهذاأتباعأنذلكالمنوى،الحيوانأو

مصغزاطفلأالمنو!"(،الحيوان"مذ!بأتباعإزاء"البويضة"مذهبأتباع

فيمعقدتت!ابكفىموجودذكل!االطفلأجزاءاقزم".بعض!أوضئيلأ

غيرلانتلظروهىخز،ل!6بالننمبةأ!هاصحيخاترليئارتبتوقدموضعها،

مشاكليتبرثثاأتعلىمنمتظة.لأجزاءمقسمبالونينفمامتلتنفأن

شكلهافىاازفلعلىمىالمنمبقالتكوينمنالنظرةهذدأولا:.واضحة

أنناومو:زائفأنهوجونجاالآنالجميعيعر!أمرفياال!يم6النما

البويضية،للصثغمةبالننمبةالأم-اثينالومنشقطوا!م!ثو!موكأو

هذامنالنمبقىالتخلق!هبأتباعثانيا:.المنويةللصرغمةبالنشةهـاللأب

تخلالتىالرونسيةالعرائنىأنسلوبمثلأسلوباايواجثوأتعليمعالنو

القزمةللكا!ناتشهاتى:لأآاهـئثا،منأسلوبالكلرة،داخلمناالصغيرة

يستمرالأقلعلىفإنهن!ائيالاارذادايكنلمإنأنهأو-شزمةكائناتداخل

للمتويين(.بلنسبةآدمإلى)أوحواءإلىوراءيأخذنالألىيكفىبماصويلا

كلفيجديدمنالقزمالكائ!بناءيتمأنهوالارذا!!ذاصتالوحبالم!رب

مذا.السابقالجيلفىالبالغللجنممافينقانبالغةف!عمليةانسطةبوخل!

الأطفالكاتوالا-يحدثمماليس"المكتسبةالمميزةللصفاتاهـت"التو
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أنأجسامهملبتاءالجمنازيومعلىيترددونلمنوتم،مختونينيولدوناليهود

)ولكنهاوإليتهموصدورهمبطنهمجدارفيمتينةبعضلاتأطفالاينجبوا

()!(.حراكبلاالأريكةيلازمونممنالكسالىتوائمغعندماتمالرلا

بالفعلصمدواقدفإنهمالسبقىالتخلقلأتباعمنصفيننكونحتى

م!االارتداد،لهذاالمنطقيةالضرورةتجاهوتعقلوبأمانةالكلمةبمعنى

امرأةأولبأنفعلياإيماناالأقلعلىمنهمالبعضيؤمنسخيفا.ذلكبدا

أحدهايتداخلسلالتها،لكلمنمنمةمصغرةأجنةتحوىكانترجل()أو

يؤمنواأنثيهممعقولمايمعنىوهم.الروسيةالعرائسمثلالآخرفى

عندما.الفصلهذالبمسبفايشكللأنه؟نذكرهبأنجديربمعنى:بذلك

لديهلكنلمآدمأنللضمن!ذافإنمولودا،وللس"مصنوع"آدمبأننؤمن

هناكلين!.يتنامىحتئإليهايحتاخيكنلمالالمحلعلىأو-جينات

لهاستنتاخ!ناكالوجود.إلىوثبقدفقطهووإنما،لآدمإمبرويولوجيا

إدموثرؤيةفي)الأبجوسفيليبالفكتورىبالكاتبأدىقدبذلكصلة

الكلمة"اثطا"+أه"30عنوانهكتابالفيؤأنإلى"(والابن"الأبجوس

كانوإنحتىسرذ،لهتكونوأنبلاآدمبأنفيهيحاخلبسر-،الإغريقية

الننرفالأستد!دعلىتترتبالتىالأهـقىالنتاثإحدفحال.بأىيولدلم

الضوتيةالسنواتمنقليلةآلافمنبأكثرعناتبعدالتىالنجومأنهي

تقريباتمتدمسبقاالصنعجاهزةضوئيةأشعةمنتخلقتقدأنهابدلا

البعي!!المنمتقبلفىإلارؤيتهامنتمكنالماوإلا-إليناالمساشةكلبطول

جادةنقطةهناهايوجدأنهإلا،العبثيةفيهاتبدوالشرىالمبدأمنالنمخرية

انم.التوالأفرادوصحةعمرفىوالكسلالنشاطتأئببربينللمفارنةأجريتلتجاربإنتمارة)+(

)المنزحم(



تماقايصعبنقطةوهى،الفصلهذاموضوعالإمبريولوجيابشأن

لاستيعابها-جهدىأبذلنفسىأنازلتلاأنىالحقيقة-اسليعابها

مختلفة.اتجاهاتمنمنهاأقتربزلتولا

فىالأقلوعلىذكرها،السابقللأسبابنتيجةألسبقىالتخلقمبدأ

صالحغيرمبدأدائضاظلقد"،الروسية"العرائسنمطمنالأصليةنسخته

إحيائهاإعادةمعقولنحوعلىيمكنالمبدأهذامننسخةتوجدهل،كبداية

كتبفيه.أشككنتوا!نممكنا،ذلكيكونقدحسن،؟دناعصرفى

اطبعةهو!*ولأنالأخرىبعدالمرةتكررالدراسيةالبيولوجيا

طبعة.كذلكليس.الحقيقةفيولكنه.الجسملبناءا).(الزرقاءاالتصميم

منجزءكللتنفيذخريطةتجسدللمنزلأومثلاللسيارةالزرقاءالتصميم

ماعلىيلزتب.النهائىالمنتجفىجزغاليصبحالورقمنمنقولأالتصميم

منننطلقأنالسهلمن.تعكسلأنقابلةالزرقاءالتصميمطبعةأنسبق

نفسه،الطريقفىوراءبا!تفافالزرقاءالتصميمطبعةإلىلنصلالمنزل

فيالواحدالجزءفيهايتماثللخريطةرسمهنكلأنبلضبطحاصلونلك

بلنسبةلأنه،أسهلهناالأمرأن6عالو؟التصميمفييناظرهجزءمعالمنزل

،المقاساتبعضتأخذأنإلاهناعليكوليساتبنيه"،أنعليكيكونللمنزل

لهأخنتفمهما،حيوانجسدأخذتإذاأماالزرقاء.التصميمطبعةاترسم"ثم

يجعلماهذا.!*ولبناءتعيدأنتستطبعلنتفصيلبة،مقاساتمن

كاذبا.قولأزرقاءتصميمطبعة!*ولبأنالقولمر

مرسومميكانيكىأومعمارىلتصميمتخطيطفيهافوتوغرافيةصورةالزرقاءالتصميمطبعة)+(

معمارىبناءلصنعالتصميمتنفيذأساسهعلىويتم،زرقاءخلفيةعلىبيضاءخطوطفى

)المترجم(.ماكينةأومثلا
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كصلى!هىالربم،هو.ا!لسرثببرالرب!مولحمير/حصرؤ-هـحر11111ا!،1

)يةافيلماقوحلمه.فىسملىبينسلكلهنرلا!صفر)لحونفيمطومرذممعهة

نهلدسمكن!طةىءولمسثاليكل)5(لطومرؤعيىطىلعز"(ثمشط)!موفمع

هد؟.مؤهلةللرمةسك!كمنهاهنرووة!فلمةضاىمف!ن)،(!!.
تحمنبةم!نكفهانش!هوثما!لا"مملوءهىتصفىمنتة!ولهلنهـة

لإض،كصمعاثتر!ىتا!هاكفعثصلطريعةفهمماقاع.م!لكتنكلولضمةمنعة

ءثموضحة.اعدللكلصبرةكيثكتدصيد؟موضحاصنعهشهكله
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مشفراوصفايكونربما5*ولأننتخيلأننظرياالممكنمن

أجنبى-كوكببعضفوقالأمورأداءطريقةهذهتكونربما-للجسم

الشفرةإلىخولتالأبعادثلاثيةخريطةمننوغاالوصفثذايكونو!كذا

إجراءقإنبهذاحقا.للعكسقابلا!مذاسيكون!.*ول"لحروف"الخطية

السخيفةبالفكرةيكونلاقدوراثيةزرقاءتصميمطبعةلصنعللجسمصمهـت

عندهالأمكننا،!لاولبهايعملالتىالطريقةهيهذهكانتلوتماما.

فكرةإثارةإلىذلكيؤدىلن.المسبقالتكوينمبدأمنجديدكنوعتمثبلها

إلئسيؤد!هذاكانإنلىالواضحمنليسأتهإلا.الروسيةالعرائس

طريقةيمثل!لا!أنالواقعفقطالوالدينأحدمنالتوارثفكرةإثارة

بالضبطالنصفمعالأبويةالمعلوماتنصصمغاباتجدلمذهعلةدفيقة

نصفبجدل،،لاوليقومأنيمكنكيفولكنالأقية،المعلوماتمن

كله!ا:لك6نتجاوردعنا؟الأبلجسمصمصحنصفمعالأملجسدصمصث

الواقع.عنتمافابعب

هـرقاء.تصميمصعةليسالتأكيدوجهعلئ!كهـلأفإن،وإذن

البالغ،لتمكلهفىمباشرذصيغاكىآدمجسدعنتختلفالحقيقيةالأبخمماد

خلالمنوا!دخليةمنوتنموتتطور،آدمبخلاف،الحقيقيةفالأبخساد

ثبماف.فالبالغ،فالطفل،فالرضيع،قالجنين،للمضغةالتوسطيةالمراحل

مننفنمابتجميعالحيةالكائناتتفومأنعناأجنبىعالمبعض!فييحدث

ثلاثيةحيويةلبيكسلات)01قراءدمنمنتظمةكمجموعةلآخمصعاقمنا

تجرىالتىالطريقةليستثذدأنإلا.مشفرص!صخطمنتقرأالأبعاد،

للفيديوعرضرفىمحكومانوضوءلمعانلهعنصرأصغرهيضوئيةنقطة:البيكسل)!(

)المنرجم(.الكمبيوترلجرافياتأو



نأسبق-أسبائاهناكأنأعتقدأنىوالواقعكوكبنا،فوقالأموربها

بأىالممكنغيرمنتجعل-هناأتناولهالنولذاآخر؟مكانفىعالجتها

)؟(.كوكبأىفوقهكذاالأمزيكونأنحاك

إذا.المتعاقبالتخلقمبدأهوالمسبقالتكوينلمبدأالتاريخىالبديل

فإنالزرقاء،التصميمطبعاتحولكلهأمرهيدورالمسبقالتكوينكان

برناهـجأوبالوصفةشبفاأكثرشىءحوكأمرهيدورالمتعاقدالتخلق

لعريفا"للإنجللزيةالمخلصرأوكسفورد"قاموسفييردالكمبيولر.

سكالذىأرسطوأنأظنولاكبير،حدإلىحدينائعدالمتعاقبللتخليق

التعريف:بذايقرسوفالمصطلىحهذا

تر:الكمبيووعلماءلوجبيبناللببمبينالمشتركالحيزعندللمحترفينهام!ثر

نأبعدفيقول،بارزبرمجياتكمصممبمرجعيتهيتحدثوهو،الأمرسيمونافتشارلزيوض!ح

كثيزاأبسطهيإدت.(الدء،أو،الص!أ؟)للعي!،الوصفة110000:الفصلتئامبكرةمنمودةقرأ

اعد(القوأزواجأوا؟اأكاا"البناتمن)بلغةنفن!هالا؟عضاءالزرقاءالتصميمطبعةمنثا

النغايراتلأنخاصةشة(001\لم01منأقل)فىحرفيامستحيلأسيكونالتطورفإنوإلا

حينفيابجابى،تأثبرأكألهايكوتأنالمربحمنليممرالزرقاءالتصميمطبعةفيالصغيرة

و"المفصلمورفات+"الببومورفات"إلىبالإشارةا".ايجابىتأتيرلهسيكونالوصفةفىأهـتغايرأن

يواصلسيمونافدكتورفإن(الثانىالفصل)انظربىالخاصرالكمبيوترعلىطورتثاالتى

الأعمى+الساعات"صانعكتابىأجلمن)برمجتهاالتىالاصطناعية+الكاننات:بأنالقول

طبعةطريقعنولي!مروصفاتطريقعرتصونجرهاتمكلها"المحتملغيرجبلوائشلق

لخطوطلاتجاهاتمنتظمغيرخلطمجردستكونالزرتاءالتصميمطبعةزرقاء.تصميم

انئ!اءنقطمنتغيرلأنللتطورمحاولةعليهائجربأنننخيلأ!نستطيعهل-نسوداء

بيلقالهممانتوقعكما911مردكلفىاثنينحتىأومرةكلفىواحداالسوداءالخطوط

بيومورفاتبالضبطيلاسبماهىالوصفةفإنكله،العصرمبرمجىأعظمأحدجيشر،

أيضا.الحيةالكائناتيناسبماتأكيدبكلوهى،الكمبيوتر



يتقدمتمايزطريقعنالحىالكائنلتنامىنظريةالمئعاقب:التخلق

).(.أصالض)1(متمايزغيركلىلشىءث!وكبانمنابتداء

وصف،وزملاؤهولبرتلويسألفهالذىالنمو""مبادكأكتابفى

فييتقدمنحوعلىجديدةبنياتتنشأبأنفكرةأنهعلىالمتعاقبللتخلق

نأإلاالمعانى،باحدصادقذاتهحدفيهوالمتعاقبالئخلق.تعاقب

التىالطريقةهيما.الشعاراتفىيكمنوالئميطانأهميتها،لاالتفاصيل

لكلهوكيان"يعرف"كيف؟تعاقبفيبالنالدمالحىالكائنبعايتنامى

باتباعذلكيكنلمإن،تعاقبفيبالتقدمليتمايزالطريقةأصلأمتمايزغير

يناظروهو،الفصلهذافىأميزهأنأودأمر!ناكزرقاء؟لضميمطبعة

هذا؟المتعاقبوالتخلقالمسبقالتكوينمبدأىبينالتمييزكبيرحدإلى

المعمارمعنى".الذاتىو"التجميعالمخططالمعماربينالتمييزهوالأمر

.الأخرىومصنوعاتنامبانينافيحولنافيمانراهلأننالنا؟!افحالمخطط

عنايةلبعضطسيحتاجولعله،أقلبدهـجةإلامألوهغيراكاتىالطيم

للانتخاب6مماثاموضغاالتنامىمجالفييتمغلاكاتىالتجميع.منى

وكلا!ما.العمليةنفئ!ليسأنهالمؤكدمنكانوإن،التطورفىالطبيس!

)1(

)5(

حا3أ2اصا1اسا"أ،ءأوكلمةأ"ص!"ا3ح11ح5أ"5المتعاقبالتخلقكلمةبينالخلطمنخطرهناك

لزصنبالشرةالآنتتمتعطنانةمحثتةرطانةكلمةوثمىلأ(لاولغيربميكانزم)الوراتة

تأ)ويبدوأ"س!"اش!12"ظحأأحكلمةتعنيهأنيمكنماكانأيا.الببولوجىالمجتمعفىوجيز

مافكل(،الغيرمعيتففواأنمنناهيك،أنفسهممعالاتفاقحتىيستطيعوثلال!االمتحمسين

المتعاقب.التخلقأوأهح،2عأكهأكاس!11كلمةمن!نعسهءالتىليستأن!اعنهاهناأقولهأنفأنو

غيرأخركأميكانزماتعنتنبعالجينتعبيرأوالمظرفياتتغبردراسةةص!3حءأ11حأ(ح5

الجذعبة.الخلاياوتمايز،الجنينخ!؟ياتمايزهوكلكمنلأحسن.هلأ!تتابعفىالتغيرات

)المترجم(.للوراتياتيضافماأوفوقماهوأ!ساأ،سأولء5؟صألكلمةالحرفىالمعنى



تبدونتائج،مخططةوغيرمتعمدةغيرأوتوماتيكيةبوسائلالنتافخينجز

شديد.بتدقيقخططتقدكأنها.السطحيةللنظرة

ردهفيذكرالمتشككةالسائلةإلىهالدينسب.ج.تحدثحين

منيقربيكادغامضئاسؤاهناكأنلينكركانماولكنه،البسيطةالحقيقة

خليةأنحقيقةهوهنا(هاتصلأنقطيحدثلامما)ولكنهاالمعجزة

بعضمنهيخففالسروهذا.تعقيدهبكلبشر!جسدعنهاينتمأوحب!ة

.ه*ولتعليماتمنبمساعدةإنجازهيتمالفذالعملث!ذاأنفحسبالشىء

ولو،نتخيلأنعليناالصعبمنأنهوالسرث!ذابقاءاستمرارفيالسبب

الجسدلبناءتعليماتكتابةفينأخذأنيمكنناكيفالمبدأ،حيثمك

التوفىأسميتهبماأى،الحقيقةفىالج!مثبناءبايتمالتئبالطريقة

الكمبيوترمبرمجىأحيانايسميهبماعلاقةلهأمروثو"،الذاتى"التجميع

".لأسفلأعلى"منالبرمجةعكسعلى"،لأعلىأسفل"منبرمجةعمليةبأنه

ترالحيةسلسلةخايرمنيحدثثم.عظيمةكاتدرائيةمعمارلىمنهدنمريصمم

ماتقنممالشعبو!تهمتفصلة،شعبإلىالبناءعمليةتقسيميتمانالأوامرص!

التعليماتتنمليمالنهايةفييتمحتىدواليكوهكذا،أصغرفرجمةخمعبإلىكيا

حتىالعملفىينطلقونوهؤلاء،والزجاجين،والنجارين،البنائينمنالأفرادإلى

هذاالمعماركأ.للمظدسالأصلىالرسمكثيزاتماثلوهىالكاتدتائية،بناءيتم

لأنسفل.أعلىمنتصميم

لمأمرثمةتماما.مختلفةبطريقةيعمللأعلىأسفلمنالتصميم

أروعمنبعضئاأنعنمعتادةاسطورة!ناككانتأنهإلاأبا،أصدقه

الكاتدرائية.صممقدأحدلامعمارى.مهندسلهالي!مرأوروباكاتدرائيات

وهوبه،الخاصةمهاراتهبطريقة،نفسهبالأمرينشغلونجاربناءكل

؟+



يفعلهلماانتباهأقلإلايلقىولاالبناء،منالصغيرةزاويتهفىيعمك

ستنبثقما،نحوعلىيراعيها.عامةخطةأىهناكوليس،الآخرون

منمعمارايكونفإنهحفاحدثقد!ذاكانلو.الفوضىهذهمنكاتدرائية

الأمرأنالمؤكدمنأنإلاالأسطورد،هذهمنالرغمعلئ.لأعلىأسفل

ما"هو"كبيرحدإلى!ذاولكنبالكاتدرائيات)1(.يتعلقفيماهكذايكنلم

يحدثوما-للنملعشأوالأبيضللنملمأوفكومةبناءعنديحدث

تماضامختلفةالإمبريولوجيايجعلماهووهذا.المضغةتنامىفيكذلك

الصنع.أوالبناءطريقةحيثمرالبشر،نحننألفهمماأىعن

براهـتمنمعلةأنواعأجلمنالعملفئنفسهالمبدأينطبق

بيننجمعوعن!ما-الحيوانئسلوكمنمعينةأتواعأجلومن،الكمبيوتر

نسلوكلمحاكاذمصممةتركفيوبراهـتعملعندأف-معاالاتين

طيورمنالمحققالسربنسلوكنفعمأننريدأننالنفلرض.الحيوا!

منااتتقدالوتيوب"،11علىمتاحةمذهلةم6أفابعض!ناكالزرهـوهـ.

الرشيقةاتجحركاثهـتدوينترهـدبحفصو.الملونةصا!12شاللقضات

نسلوكفيالملفتالأمزأوكنمثوهـد.منبالقرب"أوتمور"فوقكالباليه

يوجدلأأنهإلا،المظا!ركلصالرغمعلىأنههوطيوهـالزهـكأور،

يتبعفر-طيركلضائد.جاكلين!،نعرفهما1حدووفىرفصات،مصمم

موضعية.قواثغيرلا

حفا!هأريؤكدوهو،الوسطىالعصورئاهـتبدردرلىزميلأستاذتيرمانفركريستود.)1(

ذرةأكأاأبفيهاليدرلكنو،مثاليةلأنممبابالفيكتورفالعصرفىاخترعتأسطوتةصجر!

الحفيقة.من



،الآلافإلىيصلقدالمحلقةالأسرابهذهفىالطيورأقرادعدد

السرعةباعتبارلأنهتمافا؟طيبأمرهذاقط.تتصادملاحرفياأنهاإلا

شديد.بأذىسيصيبهاكهذااصطدامأىفإنالطيورهذهبهاتطيرالتى

ويلتصوينطلقواحد،كفرديسلكوكأنهكلهالمحلقالسربيبدوماكثيزا

يتحركالمنفصلةالأسرابوكأنالأمريبدوأنالممكنمنواحد.كفرد

علىيحافظمنهاوكلمضاثين،اتجاهينفىالآخرخدسمنأحدها

الأسرابولكن،كمعجزةتقريبايبدوهكذاالأمر.منفصلكسربتماسكه

بالمعنىيحدثلأوالكاميرامنمختلفةمسافاتعلىتكونالواقعفى

الجماليةالمتعةإلىيضيفمما.الآخرخاسمنأحدهايتحركأنالحرفى

ئتلاشىلاالأطرافدقيقا.تحديذامحددةتكونالأسرابأطرافأن

الحدداخلالطيورعددكثافةحاد.فاصلحدإلىتصلوإنماتريجيا،

الحد.خارجصفراالعدثويكون،السربوسطفىعنهانالللامبانشرة

فيرو؟بماراشعأمرأنه،الطريقةبغذهالأمرفيتفكرعفماترىألا

الرائعةالصورمنالمقادمنأكثرثومايصنعكلهالأداءثذا

حقيقيافيلقا!ناكيكوتلأنتحتالن.الكمبيوترشاضمةعلىتخرالتى

حركاثنفن!سكررالت!اشةعلىصوهـكمذخرلأن؟الزرزورلطيوث

كللهذاتئمتخ!ملنوبالئالىالأخر!،بعدالمردلذلكالمطايقةالباليه

المحلقة؟الزثزورابلأنسركمبيوتر"محاكاة"ه!وتحتاجهماكل.البكسلات

خطأ.وأخرفإلكلفعلصحيحةطريقةهناكأنمبرهـتأفوسبخبرك

برمجةأنسلوبهذاسيكون-كلهالباليهرقصاثتصميمتحاولأ!هعليك

لأنحاجةفيأنىأب.عالنوهذامنلممةبالننمبةرهيبحدإلىمسيئا

علىويشكلهذايتمبهماهناكلأندلك؟لفعلالأقضلالطريقةعنأتحدت



والأهممخها،فينفسهاالطيوربهابرمجتالتىالطريقةتقريثامؤكدنحو

الإمبريولوجيا.عمللطريقةكبيرتمائلفيهاأنالنقطةهذهفي

الزرزور.طائرمنالمحلقةالأسرابسلوكبرمجةطريقةهاكم

ستبنىواحد.قردطائرسلوكلتبرهـجتقريباجهدككلتكرسأنعليك

بها،يطيرالتىللطريقةتفصيليةقواعدالزرزورطائرروبوتفي

يعتمدبما،المجاورةالزرزورطيوروجودمعبهايتفاعلالتىوالطريقة

مالمدئقواعدأيضنافيهستبنىالنسبى.وموضعهابعدهامسافةعلى

الفردىللحافزأهميةمنيعطيهوما،جيرانهلسلوكأهميةمنيعطبه

القياساتمنالنموذجيةالقواثهذهعنالمعلوماتتتوفرالاتجاد.لتغيير

المعلوماتىفضائكطائرعلىنستضفى.الفعلأثناءحقيقيةلطيورالدقيقة

كتبتوقدالآناعدد.قوفىائىعشوتغيرلإحداثمعينةنزعةبعض

إلىستصلوا!،زرزورلطائرالسلوكيةالقواعدلتحدبمعقذابرنامجا

"تحاول"ألاعليك،الفصلا!تفىتأكبهاعلىأعملالتىالحانسمةالخطوة

الأ!سبقالجيلسيفعلهكانربمافاكالأمر،بأكملهالسربكسلوبرمجة

زرهـورطائرتستن!مئ-أنذلكمربدلاعليك.الكمبيوترمبرمجىمن

وربما،الروبوتالطائرمنننمخةألففلضنعبرمجئه.اكىالكمبيوتر

تغايربعض!فيهايكونربماأوالآخرى،معإثاهاتتماثلكلهائجعلعا

طائرنموذتمنالألاف"أطلق!ياوالآنقواعدها.قيطفيفعشوائى

مع!!اهانتفاعلأنفيحرةتكونوهكذا،كمبيوتركفيالزرزور

نفسها.للقواعدتذعنوكلهاالآخرئ،

فإن،واثزرزورلطانرالصحيحةالسلوكقواعدعلىحصلتقدكنتإذا

سوف،الشاشةعلىكنقطةمناكليبدوالتى،الكمبيوترزرزورظيوتمنآلاف

الطيرتحليقسلوككانإذاشتاء.تحلقحقيقيةزرزورطيورسربمثلتسلك



الزرزورطيرسلوكتعدلوأنلانيةوراءتعودأنيمكنكتماما،صحيخالي!مر

والآن.الحقيقيةالزرزورطيورلسلوكالقياساتمنالمزيدضوءفيربماالمفرد،

تعمللمالتىالألفمكانوتضعهامرة،لألفالجديدةالنسخةتستن!مصحأنعليك

الواحدالزرزورطائربرمجةإعادةتكرارتواصلأنعليك.بنجاحتمافا

واقعيةصورةفيهالشاشةعلىالآلاهـمنهتحليقسلوكيصبححتىالمستن!مصنج،

هذهحسببرنامخاأأ6\لمفيرينولدزكربخكتب.الشاشةعلىتدخرفرضية

الزرزور(.طيورعنخاصبوجهليس)وهوأه!"43"بويد،اسماهالخطوط

قاث.يوبولاللرقصاتمصمميوجدلاأنههيهناالمفتاحالنقطة

الإذعاريتملقواعدجانبيةكمنتجاتانتبثق"كلثا-والبنيةوالترتيبالنظام

هيوهذه.شاملنحوعلىوليس،متكررةكتببردولمرات"موضعتا"لها

قوا!حنبكلاتتمخهئالإمبريولوجيا.نجاتعصلالتىالطريفة

الخصوص!وجهعلىيكونلك1ولكنمختلفةمئتوياتعلى،موضعية

قانديوبلا.رقصاتمصمميوثلأ.اثةالوالخليةمنمتوىعلى

فيمعمارى.مهندشيوجدلأمركزى.تخطيطيوبألاا.وركسترل!6

هوالبرمجةمنالنوعلهذاالمرادفيكونالتصنيعأو،التنامىمجال

11.اتىاكالتجميع11

فثدآو،اثرفيلأوالخلد،أو،النسرأوالملإنسانجسدالىننظر!يا

معاركبتقدأجسادكلاهذهالنحنونو:طائرأوالنمر،الضفدعةأوالشيتا،

الجيناتأننصدقأنالمستحيلمنليبوحتى،الجمالفىغايةنحوعلى

كخطةكئصميمةزرقاء،تصميمكطبعةتعمللاتنامياتبرهـتالتى

يتمفكلهالكمبيولز،زرزورلطيورمماثله!ناالأمرلأ:ولكن.أساسية

على"صمم"فاتالجسدمذا.موضعيةلقواعدئذعنفرديةخلايابواسطة

"موضعيا"لهاافيذعانيتمقواعدعلئنترتبكنتيجةا"ينبثق"جميلنحو



بأنهيسمىأنيمكنشىءأىإلىالرجوعبدون،المفردةالخلايابواسطة

إحداهاوترقصلتدورتنطلقالمتناميةالمضغةخلايا.شاملةعامةخطة

المحلقة.الضخمةالأسرابفيالزرزورطيورتفعلمثلماالأخرىحول

الزرزور،طيوربخلافالخلايا،.مهمةاختلافأوجههناكأنعلى

الخلايا"أسراب":وكتلصفحاتفيبالأخرىإحداهافيزيقيامربوطة

الزرزور،لطيورنمنماتمثلوترقصالخلاياتدورعذما"أنسجة".شممى

بينماأبعاد،بللاثةأشكالتشكيلهيذلكعلىتترتبالتىالنئيجةتكون

تنكم!ثرأوتنت!أنعاأوالخلايا).(؟لحركاتاستجابةقيتنغمدالأنسجة

أفضلهالذىبالقياسالتمتيلوموتعا.الخلايالنموالموضعيةالأنماطبخسبب

كما051(،أ+اثأهأ،)الأوريجامىأشكالفىالورقلطىاليابانىالفنهوهنا

انتصار11كتابهفىالمتميزالإمبريولوجياعالمولبرتلويسيطرح

الطريقمنأزب!لآنأحتاخذلكإلىالوصولقبلولكننى"؟المضغة

من!تقادقياسأمتنة-الذهنعلىتطرأفالتىالبديلةالقياسأمثلةبعضا!

التصنيع.وعملياتالبشزيةالحرفمن

للتنامىقياسأمثلة

الننبتلتنامىجبقياسمثلعلىنعثرأنمد!شةدرجةإلىالصعبمن

ئعبير.العمليةمنمعينةلجوانبجزئيةمشاباتنجدأنيمكنناأنناإلا،الحى

السببللمنمرآحلاناأسلخدمه!ياسملروهوالحقلقة،منبعضنايسلوعبالوصفة

،الانعكاسنقبللاالوصفة.مناسبغير"الزرقاءالتصميم"طبعةتعبيرأتص

)قاموسر".لبطنظهرانفسعاعلىنتطوفأوتلتف+تجويفا،لتشكلللداخلاتنظوفأ!تنغمد:)1(

(.للإنجليزيةالمختصرأوكسفورد



خطوةالكعكلصنعوصفةنلتععندماالزرقاء.التصميمطبعةبخلافوذلك

إنشاءمنهاونعيدكعكةنأخذأننستطيعلاولكننا.كعكةصنعإلىسننتهى،فخطوة

سبقكماأنناحينفي-للوصفةالمضبوطةللكلماتتأكيدبكلنصللن-الوصفة

التصميمبطبعةالشبهقريبشىءإنشاءمنهنعيدثمبيتانأخذأننستطيعرأيناأن

منجزءكلأنبحيثجزاءل!6خريطةرسمهناكأنذلكسبب.الأصليةالزرقاء

يوجدفلاالكعكةحالةفىأماالزرقاء.التصميمطبعةمنجزءايماثلالبيتأجزاء

كلماتمنجزءاالكعكةأجزاءمنجزءكلفيهايمالفىللأجزاءخريطةرسم

توضعأنملرظاهرةاستئتاءاتبعضعدافيماوذلكعباراتيثا،أومثلأالوصفة

الكعكة.قمةفوقكرزلمرذ

يصنعهمامعبالقياسالتماثلمنتوجدقدأخرلىأوجهأىتر!

بكتلةيبدأالنحات.ذلكعرتمافابعيذاغالبهفىيكونالنحت؟الإننمان

شظاياتكسيرفىفيأخذمنها،طرحبعمليةويشكلهاخشبأوحجرمن

على.المطلوبالتمكل!وغميتبقىماكلأنبحيثالكتلةعنبعيذارقيقة

فيئمعينةلعمليةذلكفىقويةمشاسهةبعضالجميعبهيقرفيما!ناكأن

يشاركللخلاياالمبرهـتالموت.للخليةالمبرهـتالموتشممىالإمئنيولوجيا

اليدأصابعأنالبشرىالجنينفينجد.القدمواليدأصابعتنامىفيماثش

أقداملدينايكونالرحمفىكلناال!م.أصابعوكذلكمغامتصلةكلهاتكون

معظم)ضبالجليثةالربطهذايختفى.الأصابعبينوترةأوبجليدةلىأفيو

الموتطريقعنذلكويتم(لذلكاستثتاءاتأحياناثمناككانوان:الناش

النحاتبعاينحتالتىبالطريقةماحدإلىثذايذكرناللخلايا.المبرهـخ

يكفى،بمامماولا،يكفىبماشائغالي!مرالأسلوبهذاأنعلىالأضمكال،

الإمبريولوجياعلماءالإمبريولوجيا.لعملالطبيعيةالطريقةينمتوعبلأن



لهذهيسمحونلاولكنهم"،النحاتأزميل!افيوجيزلزمنيفكرونكأبما

طويلأ.تتلبثبأنالفكرة

ايأخذوبأنيعملونوإنمابالحفربالطرحيعملونلاالنحاتينبعض

)وربماالمطلوبالشكلفئويعجنونها،اللينالشمعأو،الصلصالمنكتلة

جيدبمئلليسبدورههذامثلا(.البرونزفىالشكليصبأنذلكيلى

الخياطةحرفةفيأيضئاجيدمثلهناكليسالإمبريولوجيا.معللقياس

لأشكالوئقصمسبقا.موجودةخماشقطعةتؤخذفهنا.الملابسصنعأو

الأشكالمعمغاتحاكثم،تخطيطهسبق)باترون(ج1نموفىصممت

لتخفىلبطنظهزاتقلبأنبعدهايحدثماوكليزاقصت.التئالأخرى

جيدقياشملفيهيوجدماالأقلعلى!والجزء!ذا-الخياطةغرز

تتمبهلاعموماالإمبريولوجياأ!علىالإمبربولوجيا.منمعينةلأجزاء

)التريكو(بالعقثالحبكخياطةتكونربما.النحتتشبهمماأكثرالخياطة

تدريجتاينبنىمثلأ)النمويتر(لنمترةالكلىالشكلأنفيأخسنمثلفيها

أخرىشيان!رأمتنةهناكأنعلى.الفرديةالخلايامحر،فرديةغرزمن

.نرىسوهكما،آفضل

بأ!تجمعخطعلىمعق!ة،ماكينةألىأو،سيارةتجميععنماذا

مشقاصمصئوعةأجزاءتجميع؟جيدبتمثيلقياسث!ذافىهر:المصانع

النمياراتمصنعفى.بكفاءةالأشياءتصنعطريقةوالخياطةالنحتملر

)وضيمامسبكفيقوالبفيبالصبغالبامسبقا،مصنعةالأجزاءتكون

فىالصببعيدمنولويشبهالإمبريولوجيافىشىءأ!يوجدلاأعتقد

تثبيتهافيتمتجميعخطشوقمنمبفاالمصنوعةالأجزاءمغاتجمع(.قوالب

بعثخطو!إلكويتمبغراء،مغاتلصقأووتلحموئبرشم،،لولبيةبمسامير



ىأالإمبريولوجيافئليسأخرىمرة.بدقةرسمتخطةحسبخطوة

أتهحيثمنشبهأوجههناكولكنمسبفا.مرسومةخطةيشبهشىء

مصنعفىيحدثمايشبهبمامسبقا،تجميعهاتمأجزاءبنظاممغاتلصق

المكربناتمثلمسبقامصنعةأجزاءمعايضمحيثإلسياراتلتجميع

ورؤوس،المروحةوسيور،الكهربائىالموزعورؤوسما)الكربيوريتور(،

الصحبح.الموضعفيمغاوتربطتضمكلها،الأسطوانات

الفيروساليسارإلى.الفيروساتم!أنواعلثلاثةأشكاليلىفيما

فيالأخرلىوالأعضاءالطباقنباتعلئيدظفللىاك،للطباقالفسيفسائى

سطالوفييوث.الطماطممثل3513"،س!حثهولص!3،"سولاناسىفصيلة

بما،كثيرةحيواناتفيالتنفسىالجعازلىبالثويصيبغددىفيروس

كاه+"أ-احأس!53ا3س!كالا،،أ،"تى"بكتريوفاخفيروساليمينإلى.إيانافييثا

تحطفضاءمركبوكأنهالبكتريوفاجهذايبدوالبكتريا.علىيتطفلالذى

هابطا"يحط"فخو،المركبهذهمئلما!إلىينملكوهوالقمر،على

نفسه!المحضتاينزلثم!نه،باكثيزاأكبرهىوالبكتريا،خليةسطعلى

جدارخلال،الوسطفيلأسفلبمجسبخعثمالعنكبوئة،"سيقانه"فوق

بعدهاالفيروسى5لأوليختطف-اخلها.دنادويحت!البكزيا،خلية

فيروساتصنعإلىلتتحولفيتلفهاالبكترجاخليةفيالبروتينصنعماكينة

وإنذلك،يماثلشيئايفعلامنالصورةفيالأخرينالفيروسينعانوبيدة.

كلفيالقمر،علىالنزولمركبفيروسمثليسلكاتولايشبهانلاكانا

البروتينصنعجهازتختطفللفيروسالوراثيةة1الماآ!نجدالحالاتهذه

بإنتاختضص!الةإلىالجزيئىإنتاجهخطوتحولالعاثلخليةفي

الطبيعية.الجثازمنتجاتمنبدلآالفيروسات

5؟



رنا

فمممالف!3

صمممالغ!

النيروساتمنأنواعثحة

للمادةبروتينىوعاءهوللفيروساتالصورهذهفىنراهمامعظم

تظهر4تىبكتريوفاجأوالقمر"علىالنزولفركبةحالةوفى،الوراثية

يضمالتىالطريقةهوهناالمهم.العائلفيالعدوىإحداثماكبنةالصورة

منفيروسكلتجميعيتمذاتيا.يجمعحقاإنههذا.البروتينجهازمرابها

ذاتيا،تجميعهسبققدبرولينجزىءكلمسبقا.مصنوعةبروتينجزيئات

،متميزةخاصيةتعدثلائية"ببنية"ذلكويكونلاحقا،نراهاسوفبطريقة

الأمينيةالأحماضتتالىتعطيهاللكيمياءقوانينحسبالبنبةهذهوتتم

مغاالبرولينجزيئاتتضمأنالفيروسفىيحدثوبعدهابها.الخاص

اخرىمرةهذاويتم"،الرباعية"بالبنيةيسمىمالتشكلالآخرمعاحدها

طبعةأىيوجدولا،شاملةخطةاىتوجدلا.موضعيةقواعدباتباع

زرقاء.تصميم
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لتشكيلالليجو،لعبةقطعمثلمغالتضمالتىالفرعيةالبروتينوحدات

الثندسىالكمالمدىلاحظ03"ثهح(.3ء،،أ)حالغلافقسيمتسمى،الرباعيةالبنية

بالضبطلديهالصورةوسطفىالغددىالفيروس.الصغيرةالمشيدةالبنياتهذهفى

شكلفىئنتظمصغيرةكراتشكلفىهناالمرسومة،الغلافقسيماتمن2ء2

المثاليةالجامدةالمادةهووجهالعشرينذىالمجسم!ذاوجه.عشرونلهمجسم

المجسمهذافيالغلافقسيماتتنتظم.مثلثوجه02لهاالتىالأفلاطونية

تنتظموإنماثرقاء،لضميمطبعةأوأساسيةخطةمننوعأىبدونالعشريئى

تصطدمعندماالموضعىالكيميائىالجذبلقوانينمنهاواحدكليذعنبأنببساطة

نأوالحقيقة،البلوراتبهاتتكونالتىالطريقةهيهذد.مماثلةأخرىقسيماتمع

"تبلور"عمليةجذا.صغيرةجوفاءبلورةبأنهيوصفأنيمكنالغددفالفيروس

رئيسىمدأأنهأطرحالذفاكاتى""للتجميعخاصبوجهرائعمثلفيهاالفيروسات

لهالقمر"علىاليثابط11؟تىبكتريوفاتمغا.الحيةالكائناتأجزاءضمبواسطتهيتم

الرباعيةبنيتهولكنلدناه،الرئيسىالوعاءهووجهبعشرينمجنممشكلأيضا

حسبتجميعهايتم،إضافيةبرولتنوحداتتتضمنفهىتعقيذا،أكثرذاتياالمجمعة

بمجسمالمتصلة"النميفان"وشالحقنجثازفيوذلك،مختلفةموضعيةاعدشو

العشرين.الوجوه

فييصلهذافإن،الأكبرالكائناتإمبريولوجياإلىالفيروساتمنعدناإذا

الأوريجامى.فنوثهـو،البشرىالبناءلئكنيكاتبالنسبةلدىالمفضلالتمئيلإلى

.اليابانفىتقدضامستوياتهلأكثرتطوروقد،الورقبطىالبناءفنالأوريجامى

"السفينةيسمىماهوصنعهطريقةأعرفالذىالوحيدالأوريجامئالتكوين

مدرستهاجتاحتجنوننوبةأثناءتعلمهالذىأبى،منتعلمتهوقد".الصينية

نأهوبيولوجياالواقعيةالملاهـ!أحد)1(.العشرينالقرنعشرينياتأثناءالداخلية

الفرنخمسينياتفىنفسهاالمدرمممةفىإدخالهاأعدتولكنى،الجنونيةالنوبةهذهانفرضت1()

نفسه.المر!منتانولاءتماماوكأنهااننتتمرتأنللثتوماالعشرفي،



"يرقية"،توسطاتمنعديدةأطوارخصمنتمرالصينيةالسفينة"إمبريولوجيا"

كائنااليرقاتإحدىتكونكيفتمافايشبهبما،ممتعةتكويناتنفسه!هىتعد

صنعييدأمطلفا.تشبههتكادلافراشةيصيرلأنطريقهفيئيعمكجميلاتوسطيا

نأبدون-ببساطةطيهافىنأخذثم،بسيطمربعشككفيورقبمطعةالسفينة

بناتمضى-أخرىورققطعأىعليهاندخلولاقط،نلصقهاولاقط،نقصها

"صندوقمنطورثم"الطوف"،طورأولها:متميزةيرقية""أطوارثلائةفيالعملية

الصينيةللسفينة"البالغ"الطورإلىننتهىوبعدهاإطار"،داخل"صورةثمبغطائين"،

السفينةصنعمرةلأولنتعلمعندماأننابالأوريجامى،التمثيلمزايامننفسها.

منككمعتأتىوإنمانفسهاالسفينةمنفحسبتأتينالاالمفاجأةفإن،الصينية

أيديناتكونربما.الصورةوإطار،والصندوق،الطوف-الدلاثة"اليرقيةالأطوار

للن!فينةزرقاءتصميمطبعةنتبعلاتأكيدبكلولكننا،الورقبطىتقومالتىهى

الطئقواثمنمجموعةنتبعنحنوإنمااليرقية.الأطوارمنلأىأو،الصينية

تنبئقكماالنهايةفيالمنتخثتاينبثقحتى،النهائىبالمنتجلهاصلةلاوكأئهاتبدو

منطمىءبعضينمتوعببالأوريجامىالتمثيلفإنهكذاشرنقتها.منالفراشة

الشاملة.الخطةإزاء"المحلية"القواعدأهمية

بطاناوالقلبالانغماثعمليتىأيضا،بالأوريجامىالتمثيلمزايامن

صنععنثالجنينيةالأنسجةتنمتخدمهاالتىالأثيرةالحيلمنوهمالظثر

الجنينيةبالأطواريتعلقفيماخاصبوجهجبذاالتمئيل!ذايكونالجسد.

أننا:الأولمنها.واضحانعيبانوهاكمأيضئا،عيوبهلهانإلا.المبكرة

مووالورقئالجنينأن،والثانى.الورقبطىلتقومالبشريةللأيدىنحتاخ

البداية.عندكانكمابالضبطووزنهينتهىفثوأكبر.لحجمينموءلايتطور

علىالبيولوجيةمريولوجياالإإلىأحياناأشيرسوفالفارقبثذانقرحتى

فحسب.اأوريجامىاآقولأنمن"بدلامتضخمريجامىأوأنها

6؟



الثحطة:اليرهة+!الأطوارومه،لهالأوريجامىالصينيةالسفينةصنع

الإطار".داخلو!الصورةالطالين+،ذوالصندوى7و+الطوف+،
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الآخر.يلغىأحد!ماأنمانحوعلىيحدثالعيبينهذينأنالواقع

الجنينفىلظهربطناوتنقلبوتنغمدتنطوى،الئىالأنسجةصفحات

هونفسهالنمووهذا،بالفعلتنموالأنسجةمنالصفحات!ذهالمئنامى،

البشريةالأيدئتوفرهاالتىالقوةوهى،الدافعةالقودمنغاجزيوفرالذلى

منبصفحةالأوريجامىنماذخأحدنصنعأنأردناإذا.الأوريجامىفى

فئفرصةبعضالأقلعلىلديناستكونالميث،الورقمنبدلأحىنسب

وإنما،اتساقفىليستمافا،المناسبةبالطريقةالنسبجصفحةتنامتلوأته

الأخرلى،الأجزاءفيمماأكبرالصفحةأجزاءبعض!فيبسرعةتتنامى

حتىأنهاأو-معيناشكلأالصفحةتتخذأنأتومائيكياعنهينتبمقدثتاف!!

حاجةبون-معيتةبطريقةلظهربطناتنقلبأوئنغمد،أوتنطوفسوف

يحتاتوإنما،شاملةخطةلأئحاجةوبون،الطىوبالمطتقومفلأب

تكونأنمنأكثر!ناالفرصةأنوالواقع.موضعيةاعدلفوفقطالأمر

بآنهانسمياهيا.الواقعفيتحدثلأنهاوثلكصغيرد؟فرصةمجرد

عن!اتىاتثيجامىالأويعملكيف5-ه،ولثط".أ+اث!كاأ-ا،اتية1"أوثيجامى

الجنينفييحدثمالأنبنجاحيعملإنه.؟الإمبريولوجيافىالنظبيق

إنجازيتم.تنقسمخلاياهاأنهوالننمبمنصفحةلتموعندماالحفيقى

التىالخلاياا!سطةبوالأنسجةصفحةمنالمختلفةجزاءلا6المتمايزالنمو

القوا!حسبيتقررسرعةبمعدلالصفحةمنجزءكلفيئالنح

الأساسيةالأهميةإلىنعودمباشرغيزبطريقفإنناو!كذا.الموضعية

إزاءتوضععندمالأعلىأسفلمنالاتجاهبمبأللعملالموضعيةللقواعد

فيمتواصلابالفعليحدثما.لأسفلأعلىمنتجادل!6التماملةالقواعد

هذامنن!صحمنبأكملهاسلسلةهوالجنينتنامىمرالمبكرةالمراحل

بعبد(.حدعلىتعقيذاأكزاللئتثتهكافتإلى)واللنمبطأالمب

؟؟



تنامىمنالمبكرةالمراحلفيالأوريجامىيجرىكيفإليكم

تنقسمثم.خليتينلتصنعالواحدةالمخصبةالبويضةخليةتنقسم.الفقاريات

تضاعفوتكرارتضاعفمع،دواليكوهكذاخلايا.أربعلتصنعاالخليتان

يحدثما.تضخمولانمو،المرحلةث!ذهفىيوجدلا.سريعبمعدلالخلايا

للكلمة،الحرفىبالمعنىينقسمالمخصبةللبويضةالأصلئالحجمأنهو

منمكورةكرةإلىالنهايةفىونصل،شرائحفىالكعكةقطعبمثل

مصمتةليستوالكرة.للبويضةالأصلىالحجمنفسهوحجمهاالخلايا

تكوينهوالتالىالطور)الأريمة(.البلاستولاتسمىمجوفةكرةهىوإنما

بارعةملاحظةموضعو!ا،الفوهىالتحوصلأومفتوحةحوصلة

الزواخ،أوالميلاد،هوالمهماليس.ولبرتلويسقالهامث!هورة

حبتنا.فيئوقتأهمحقايعدالذىالفو!ىالتحوصل!ووإنما،الموتأو

مكتسخايمر،مصغركونفىزلزالمننوعالفوهىالتحوصل

عمليةتجرلىكله.شكلهافئثورياتغييزاويحدثالبلاستولاسطحعبر

إلىنمطتاالفوهىالتحوصليؤدف.الجنينأنسجةفىضخمةتنظيمإعادة

معطبقتينمنتصبحبحيثالجوفاء،البلاستولاكرةفيانبعاخإحداث

"3(.صفيالكمبيوترمحاكاة)انظرالخارجىالعالمعلىفتحةوجود

والطبقة،الخارجىالأديمتسمىالفوهية""الحوصلةلؤهالخارجيةالطبقة

بهايقذفالتىالخلايابعضكأيضئاوهناك،الداخلىالأديمتنممىالداخلية

مصير.الأوسطالأديموتسمئوالداخلى،الخارجىيمالأ1بينالفراغفي

الجسم.منرئيسيةأجزاءستصنعأنهاثوالأوليةالطبقاتهذهمنكل

الخاشجى؟الأديممنيأتيانالعصبىوالجهازالخارجىالجلدأنذلكملال

ويزودنا؟الداخلىالأديممنتأتىالداخليةالأعضاءمنغيرهاوالأحشاءوا

.والعظامبالعضلاتالأونمطالأديحصا

ل!6



.الأعصابأنبوبةتكوينيسمىالجنيناوريجامىفيالتالىالطور

جنينظهرمنتصفخصعرضىقطاعيبينالتالىالتوضيحىالشكل

جنينهذايكونان)يمكنالأعصابانبوبةتكوينمرحلةفىبرمائى

قضيبوهوالظهرى"الحبلهىالسوداءالدائرةسلمندر(.أوضفدعة

الفقرى.للعمودالتم!دىالعنصريشكلمتصلب

.

!

.

الأصابانبوبةتكوين

نحنإليهاننتمىالتىالحبلياتلشعبةتشخيصىملمحالظهرىالحبل

إلانحوزهلاالحديثةالفقارياتكلمئلكنا)وا!نالفقارياتوكل

التحوصلفييحدثملالمانجدالأعصابانبوبةتكوينفي(.أجنةونحن
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نأقلتأنىيتذكرالقارئلعلالانغماد.علىكئيرةأدلةهناكأنالفوهى،

يكونكيفالآنإليكم،حسن.الخارجىالأديممنيأتىالعصبىالجهاز

إلىتدريجىتقثممعذلك)يحدثالخارجىالأديممنجزءينغمد.ذلك

ويلف(،الملابس"سوسته"غلقزماممعيحدثصثلماالجسمبطولالوراء

حتىالأنبوبةجوانبتنضمحيثمنفصلأويلتم،أنبوبةفينفسهالانغماد

والحبلالخارجيةالطبقةبينالجسمبطولتجرلىأنإلىالأمربهاينتهى

العصبىالجذعالشوكئ،الحبلتغدوأنهوالأنبوبةهذهمصيرالظهرى.

باقىتستقىالصخ،ليصبحللاطبوبةالأمامىالطرفيتضخم.للجسمالرئيسى

للخاليها)1(.اللاحقةبالانقساماتالأوليةالأنبوبةهذهمنالأعصاب

أنبوبةتكوينأوهىالفوالتحوصلتفاصيلفىأدخلأنأرفيلست

المجازيةالاستعارةوأن،ائعانفأنثماأقولأتاثفيما،الأعصاب

بالنسبةكبيرحدإلئجيدةكاستعارةتستمرالأوريجامىبفنبمقارنتهما

أكثربواسطتهاالآجنةتغثوالتىالعامةالمبادف!وي!نئمامعا.لهما

التىالأشياءيوضصحالتالىالشكل.المتضخمالأوريجامىخلالمنتعقذا

ألتاءمثلاكما،الجنينتامىسباقأثناءتفعلهاالخافىياصفحاتأننلاحظ

!أيمكرالانغمادهذاأ!كفبسولةنرىأتيمكننا.هىالفوالتحوصل

مه،)حه،4،115"الانجليزيةالكلمةفىا6"حر!يوتالما*أفسرأنعرعاجزأنىيؤسفنى)1(

!ذاظل*16".فيهالبدر!الشوكىالحبل53،أ11المة41-اهشأكلمةأ!حينفيالظهثرف"الحبل

طوبلانسىخطألعضريمتلدلكبأنالاحنصالعنعلتتن!حتىإننىبللى،خكلاصضادائما

ح3ل!-اهكلمةأنيعتبر"ل!؟نجليزية1أوبمسفوشافامونران!!اريمكرلإصخحزا.بقىولكله

شلريبابالفعليبدوالاختلافكذاأنإلاةالموسلالىبالوترالاشبه4.1"حعلدوبديلةتجئة

الحند،جسدبطوللجرباالطز!احلأ.ا،،1والحبلالتموكى،ل.ا،(حالحلل!اعباهـأن

ا:قيخر.ثثه!صاحثو



بالفعليلعبالحقيقةفيوانه،المتضخمالأوريجامىفىمفيدةحركةيكون

.الأعصابأنبوبةوتكوينالفوهىالتحوصلمنكلفيرئيسيالوزا

!-

الخلايامنصفحةفيانضاد

مبكزاإنجازهمايتمالأعصابانبوبةوتكوينالفوهىالتحوصل

منوغيرهالانغماديصل.الجنينشكلكلفييؤثرانوهماالتنامىائناء

الإمبريولوجيامنالأطوارهذهإنجازإلى"المتضخمالأوريجامى7حيل

عندالتنامى،فيلاحقاكلهاتشاركالمشابهةالأخرىوالحيلوهمامبكرا،

توجدلاانهباعتبارولكن.والقلبالأعينمل!المتخصصةالأعضاءصنع

هذهتنجزالتىالميكانيكيةالعمليةإننهىماالطى،بعمليةلتقومايدىهنا

طريقعنقبل،منقلتهماحسبجزئيا،هذايتم؟الديناميةالحركات

بأسرها.النسيجمنصفحةخصالخلاياتتكاثر.نفسهالتمددمجرد

وبهذا،إليهتذهبآخرحيزاىلديهاوليستتزايد،مساحتهافإن،وبالتالى

فيهاالعمليةانعلىتنغمد.انأولتبعجأنإلاخيارمنلديهاليسفإنه

العلماءمنمجموعةشفرتهابفكقاموقدذلكمنأكثرتحكمعوامل

بجامعةأوسترجورجوالبيولوجياالرياضةفيالمبرزللعالمالمصاحبين

بيركلى.فىكاليفورنيا
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الزرزورطيورمثلالخلإانمذجة

هذافيسبقفيماأمرهافينظرناالتىنفسهاالإستراتيجيةوزملا!ؤهأوستراتبع

برمجةمنبدلأ.المحلقةالزرزورلأسرابالكمبيوتر-محاكاةأجلمنالفصل

بعدها"استنسخوا"ثم.واحدةخليةالعلماءهؤلاءبرمجكلها،البلاستولاسلوك

صمغاالخلاياهذهتنضمعندماسيحد!ماذاليروا1وترقبوا،متماثلةكلها،كتيرةخلايا

الأفضلمنيكونفقد،واحدةخليةسلوكبرمجواأنهمأقولعندما.الكمبيوترفئ

حقائقبعضرالنموذخفئوبنوا،واحدةلخليةرياضيانموذتجابرمجواأنهمأقولأن

وجهعلىالمعروفمن.مبسطشكلفيئتمذلكولكن،الواحدةالخليةعنمعروفة

أربطةمنعنو:الصغربالغةخيوطمنتقاطعاتالخليةداخلفيتوجدأنهالتحديد

الانقباص!علىالقدرةلهاأنهافيإضافيةخاصيةفيهاولكنها،مصغرةمطاطة

فىتنمتخدمالد!يقةالخيوطهذهأنوالحقيقة.المتقلصةالعضلاتآليافمتلبننماط،

بصينفيالخليةيب!شطأوسترنموذخ)1(.العضلاتأليافمثلنمنمهأالمبانقباضعا

أماكنفيغيرلأقيقة2خيوطستةالخليةفيويضعالكمبيوتر،شاشةعلىلرسمها

ج6شموصونجد.التالىالتوضيحىالرسمفينرىكما،الخليةمنإستراتيجية

لهابأنسماءمعينةكميةخصائصأعطيتقدالدقيقةالخيوطكلأ!الكمبيوتر

أتىمنذائفاإخيالىعلىاستحوذتور؟ارائعةقصةيعد!اتهحدفي!ذافإنيرص-،فيما)1(

ثقافةدوعالمهو)وكمبردخفىالعظيمالفيزيولوجياعالمنيدامجوزيفمدرستىإلى

أتىوور(الصينيةالعلومتاريخفيمبرزكخبيرأكبريصفةمشهوراحتىوأصبحموسوعية

مدثسناكانأنتصادفالذفأخيهإبنمندعوةعلىبناءعملتا،القصةهذهليتنتلمدرستى

منبإشرافلها.ممنتازلتلاخر،ل!6أحدهمالأقرباءمحاباةمنهبةهذهو:الوفتذلكفي

تصبحوهىاقبلاهاورميكروسكوباتناتحتعضليةأليافإلىالنظرننعمأفنا،نيدامد.

الفوسفاتإينوزينأمنقطرةعليهاوضعناعندماوذلك،السحربفعلوكأنمالأ،طوأقصر

الجسم.فيللطاقةالعامةالعملةوهوالتا؟ثى،
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المرن!.الزنبركثابتوهالمثبطاللزوجة"معامل:مئل،الفيزيائيينغدمعناها

قياسهاالفيزيائيونيحبالتىالأمورمنانواعهذه:بالضبطهذايعنيهمايهملا

للكثيريكونانالحقيقيةالخليةفيالممكنمنانمنالرغمعلىالزنبركات.فى

الأمربسطواقدوزملاءهاوسترأنإلا،الانقباضعلىالقدرةالدئيقةالخيوطمن

أمكنهمإذاالثقيقة.الستةخيوطهممنفقطواحدخيطعلىالقدرةهذهأضفوابأن

للخلية،المعروفةالخواصبعضاستبعادبعدحتىواقعيةنتائجعلىالحصول

بمل!جيدةنتائجعلىاث!علىيحصلواانيفترضفيماالممكنمنفسيكون

يسمحواانمنبدلأ.الخواصهذهداخلهئيقىتعقيذاأكثرنموذجاستخدامعندنلك

الرغبة،حسبينقبضبأنالانقباضعلىالقالرنموذجهمفيالوحيدالدقيقللخيط

هىالخاصةوهذه،العضليةالأليافمنمعينةانواعفيتشيعخاصةفيهبنوافإنم

اقصرلطولئتقبضبأنش!تجيبفإنهاحرج،معينطولبعدالليفةمطغدانه

الطبيعى.توازنهاعندالطولمنكئبزا

ثعةسطح

لفا!ةسطح

اوسنرخليةنموذجداخلالدقيفةالخبوط
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للغايةمبسطنموذج.الوحيدةللخليةنموذجنالديناأصبحهكذا

لديهاحدها،مرنةزنبركاتستةفيهثبتوقدبعدينفيالخارجيةخطوطه

ينقبضبأنالخارجمنعليهيفرضالذىللمطبالاستجابةخاصةميزة

اسئتسخالثانىالطورفي.النمذجةعمليةمنالأولالطورهوهذا.بنشاط

،دائرةفيورتبوهاالنموذجيةخلاياهممنقليلةعشراتوزملاؤهاوستر

الدقيقخيطهاوقرصواالخلاياإحدىأخنواثم(.بعدين)منبلاستولاملر

فىيصلبعدهاحدثما.للانقباضيستثيروهحتىالانقباضعلىالقالر

هاكفوهى!تحوصللهحدثالبلاسئولانموذجئحتمل.يكادلاحدإلىروعته

جانناانتشرت(.بأسفلوإلىا)منحدثمالظهرللشاشةلقطاتست

تلقائيا.الخلاياكرةوانغمدتاستئيرت،التىالخليةمنالانقباضمنموجة

للبلا!شولاالفوهىللنحوصلاوسنرنموذج
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التجربةإجراءوزملاؤهأوسترحاوكحالا.أحسنتصب!!إنهابك

الخيوط"إثارة"عتبةمستوىمنيخفضونوهمالكمبيوترنموذجعلى

أبعدهوماإلىانطلقتانغمادموجةذلكنتيجةوكانت.المنقبضةالدقيقة

فىالشاشةلقطات)أنظر"أ!ماب"أنبوبةوفصلتكوينإلىبالفعكوأدت

الحقيقةفييكونهمانفهمأنالمهممن)ح(.حئىأ()منالتالىالشكل

.الأعصابأنبوبةلتكوينمضبوطاتمثيلأليسفهو.عالنوهذامننموذخ

جوانبقيومبسطبعدينمننموذجأنهحقيقةعنتمافاالنظربصرف

)لقطة"أعصاب"أنبوبةشكلتالتىالخلايامنالكرةث!ذهفإن،كثيرةأخرى

.تكونأنينبغىكانكماطبقتينذاتفو!ية""حوصلةتكنلم)أ((الشاثمة

نموذخفيرأيناهاالتىللبلاستولاالبدايةنقطةلنفسمماثلةهىوإنما

تكونأنفيهايفترضلاالنماذجمما:هذاليس.أعلاهالسابقالتحوصل

سثولةمدىلنايوضصحالنموذجزالما.تفصيلكلفئبالكاملمضبوطة

نأحقيقة.المبكرالجتينفئالخلاياسلوكمنالمختلفةالجوانبمحاكاة

نأمعحتىالإلارةلعاملتلقائيااستجابتقدالبعدينذاتالخلايا""كرة

التجربةثذدمنتجعلالحقيقةهذهاقعى،الوالموقفمنأبسطالنموذج

فيالمخللفةالعمللاىلطورأنإلىطمآنلنالعلدفهىكوة.أكلردللالث

نأنلاحظدعنا.الصعوبةبالغأمزايكونأنيلزملاللجنينالمبكرالتنامى

يكو!!كذاعمليا.يتبتهاالتىالظاه!رةوليسالنموذخ!وهمناسهلثوما

الجيد.العلمىللنموذتالمميزالطابع

؟ك



اوسنرنموذجفيالأصماب""قماةنكوين

يمكنالذىللمبدأالعام"النوع"اوضحانهواوسترنماذجعرضمنهدفى

طبعةاىبدون،الجسملبناءالأخرىمعإحداهاالمفردةالخلايابهتتفاعلان

اسلوبوكذلك!الأوريجامى"،يمال!بماطىوجود.كلهالجسمثملوزرقاءتصميم

لبناءالحل!ابسطمنبعضمجردكلهاهذهبلقرص:والفصلالانغمادفيأوستر

وكمثل.الجنينىالدلامىفيلاحقادورهاتلعبتعقذاأكثراخرىحيلهناك.الأجنة

الحبلمنخارجةتنموعندماالعصبيةالخلاياانمبدعةتجارببينتقد،لذلك



ىأتتبعبأنليسالانتهائىالعضوإلىطريقهاتجدفإنها،الصحمنأوالشوكى،

حولهفيمايتشممبكلبأشبههوبماالكيماوى،الجنببواسطةوإنما،عامةخطة

علىالحائزالإمبريولوجياعالمسبرىروجرأجرىالنزوى.الدورفىكلبةليجد

أخذمتقنا.توضيخاأالمبهذاتوض!مبكروقتفيكلاسيكيةتجربةنوبلجائزة

وأزالوا.ظثرهمنصغيرجلدمربعوأزالواضفدعفرخزملاءهوأحدهوسبرى

بحيثولكن،المربعينزرعأعادواثم.بطنهجلدمننفسهبالحجمآخرمربغا

علىالظهروجلدالظهر،علىالبطنجلدفزرع.الآخرمكانفيمنهماكليكون

كماغا،نوطريفةالنتيجةكانت،بالغضفدعإلىالضفدعفرحنماعندما.البطن

البطنجكمنآنيقبريدظابع!ناككانالإمبريولوجيا.تجاربفيكثيرايحثث

قاتمجكمنآخرأنيقبريدوطابع،المبرقشالماتمالظهرجلدوسطالأبيضا!

الإحوالب.القصةفيالم!ةالنقطةإلى،الآن.الأبيضالبطنجكوسطمبرقش

المكانتصم!حفإنهاظهرهاعلىخشتةبشعرةضفدعةذغدغعندما،الطبيعية

علىتجربتهضفدعةسبرىدغدغعندماولكن.مزعجةذبابةتبعدوكأنابقدما،

الرقعةعلىدفغهاوعفمابطنثا!مسحتفإنثاظهرها،فوقالبيضاءالرقعة

ظهرها.مسحتالضفدعةفإنبطنهافوقالقاتمة

نأهوالمطبيعى،الجنينىالتنامىفئيحثثمافإنسبرى،تفسيرحسب

(واحدةعصبيةلخليةضيقأنبوبىامتدادمنهاواحدكلطويلة)أسلاكاراتالمحو

ملتمسةكالكلبتتشمموكأنهاضالتها،تلتمسوهىالشوكىالحبلمنخارجةتنمو

تتشمموهىالشوكىالحبلمنخارجةتنموأخرىمحواراتهناك.البطنجلد

النتائجتعطىأنإلىالطبيعيةالأحوالفىهذاويؤدىالظهر.جلدملتمنمة

نأحينفيالظثر،علىأناعلىبهايحسالظهرعلىالدغدغات:الصحيحة

تجربةضفدعةفىأما.البطنعلىأناعلىبايخمرالبطنعلىالدض!غات

بربطابعوجدتالبطنجلثملتمسة!تشممالتىالعصبيةالخلايابعضرشإنسبرلى،
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المناسبة.الرائحةلهآنهيفترضفيماوالسببالظثر،علىزرعوقدالبطنجلد

نولدحيد-االييضاءا"الصفحةعننظريةببعضأناسيؤمن.بالعكسوالعكن!

نتيجةوأنبدلاوثؤلاء-بالخبرةنملأدأننلبثلاببضاء،صفحةمنبعقلكلنا

تتعلمسوفع1الضفاأنيتوقعونآنهملديهثمفالمفروضأذهلتغ.قدسبرىتجربة

الأماكنمعالمناسيةالأحانمميسوتربطجكهاحولطريقهاتتخمس!أنبالخيرد

الشوكىالحبلقيعصبيةخليةكلأنذلكمنبدلأيبدوالجلد.علىالمناسبة

حئىوذلكللظثر،عصبيةخليةأوللبطنعصبيةكخليةمثلآتعنونعابطاقةعليعا

الثدفنقطةلاحقاستجدوهى.المناسببالجلداتصالألىتجرىأنقبل

ضضعةظكلربطولزحفتبابة1أنحدثإذا.تكو!أينما،الجلثمنالمخصصة

اكبابةفبأنخادغاهفاوشعورايالترضفيماتخبرنسوفالضضعةفإنف،سبر

إلئتلقائياتثبفإنعاقيدلأبعدالذبانجةهـحفتوإذالبطنا،ظرهامنفجأةوثبت

ثانية.الظ!ر

عنفرضهسبرلىيصوغأنإلىعالنومذامنالتجاربأدت

شبكةيم!الجكاهـالعصبىفإنالفرصتا!توخسبالكيميائى"،-"الانجذاب

كلأنانسطةبووإنما،عامةزرقاءتصميمطبعةلجبعبأنلي!رأنسلاكه،

انجتابع!*قةلهتكونالتىالانتهانيةالأعضاءيلتضمفردارمحو

تتبعصغيرةموضعيةوحداتهالديناأخرلىمرةمعها.خاصكيماوى

كيميائيةفنمارات"،معنونة"بلافتاتت!خعموماالخلايا.موضعيةاثقو

القياسمثالإلىثانيةنعودأننشظيعاهـملائعا".علىالعثورمنتمكنها

فنمفيذا.اللافتاتوضعمبدأيكوتحيثآخرموضغالنجثبالأوريجامى

كانوإنلاصقا،صمغايستعمللاالورقبانستخدامالبشرىالأوريجامى

تضمالحيوانيةالأجن!امحيتالجلئىالأوريجامىفن.استخدامهيمكنه

ينمتردمآنهالأولىاو.الصمغيراثفشيلاالحقيقةف!يستخ!ممعاةنمنمعا
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اللافتاتوضعيأتىحيث!ناوهامنها،الكئيرهناكلأنصمغ؟أصناف

فوقتوجد"اللصق"جزيئاتمنمعقدةذخيرةالخلايالدلى.بذاتهمنتصرا

دوراالخلوىاللصق!ذايلعب.الأخرىبالخلاياتلتصقحيدسطحثا

عنمهمافارقاهناكأنعلئ.الجسمأجزاءكلفيئالجنينتنامىفيمهما

أنواعبعض.الصمغهولنابالنسبةالصمغلنا.المألوفةالصمغأنواع

وبعضها،الأخرىمنأسرعوبعضها،الأخرىالأنواعمنلىأقوالصمغ

بأفضليصلى!الآخربعضهاأنحينفيللختب،أنسبتكونمثا*،

الصمغ.موادعتنوعنالكفايةفيهطتاأنعلى.البلاستكأوللمعادن

بأنالالقويمكنناتا.بكتيرثلكمنأبرعالخلايالصقجزيئات

الصمغبخلافهيالجزيئى،الصمغأنواع.بالتفاصيلا!تماماأكثر

مكمعيةبأنواعإلاتلتصقلاالأنسطبمعظميلتصقالذىالصناعى

بالضئط.المناسبالنوعمنتكونالتىالأخرىالخلايالصقجزيئات

أ-اصأ،ال!ثهشأ،لأا"3تسمئالفقارياتفياللصقجزيئاتفئاتبعضر

منواثكلحاليا.معروفةنكهةثمانينمنيفربفيما!أتى(ا)الكادثيرينأ

بنوعهإلأ.يلتصقلاالانستثناءات،بعضعدافيما،الثمانينالنكهاتثذه

لعةهوأفضلقياسمثالهناكربما:الصمغظسىكلمحيقةدعنانفنمه.!و

نأكلهمعليهمويكون،حيواناسمطفللكليخصصرحيدالأطفالحفل

الحيواناتصوتتشبهبأصواتيصخبونهموبالغرفةحولهم!يمابوروا

آخر!واحذاطفلافقض!ناكأنطفلكلنججرف.منهملكلالمخصصة

منيتنممعبأنشريكهعلىيعثرأنوعليه،متنهحيواناسملهخصصر

مواد.المزرعةحظيرةحيوانات!ل!التىالمتنافرةالأصواتخلال

نحوعلىيتخيلأنمثلىيستطيعالقارئلعل.ثلكبمثلتعملإثيرين""الكا

معينة"كاد!رين"بموادمميزاطالصءالخلاياس!طلاءأنكيفغامض

)المترجم((.ا،أءاك+اار3اس!ل!ألأك111كش!3411أ5115الإنجليزيةالعبارةمخصورةحال!لمةأ.اس!1!11كلمة)،(
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مبادئمنويعقديصقلأنإلىمعايؤد!ربماإستراتيجيةنقاطعند

هذاأنأخرىمرةنلاحظدعناالجنينى.الأوريجامىلفنالذاتئالئجميع

تريجياتجميغافيهأنالأولىوإنما،عامةخطةمنعنوأىيتضمنلا

موضعية.بقواعد

يماتلإنزا

لعبةتلعبالخلايامنبأكملهاصفحاتأنكيفرأيناوقدالآن

سنجدحيث،مفردةخليةداخلنغوصدعنا،الجنينتشكيلفىالأوريجامى

أصغربمقياسثلكولكن،الذاتىالئغضنواتىاكالطىمننفسهأالمب

هائلة،أ!ميةلهاالبروتينات.للبروتينالمفردالجزئءمقيانمركثيزا،

بإلحاحبالتأملءالبثمعشرحها،فىوقتاأقضىمنلىبدلالأسباب

نأينبغىأننافكرةفىالتأملأحبكم.لببىوتيناتالفربةالأهميةلتمجيد

ومختلمةعناغريبةالكونمنآخرمكانأىفيالحياذتكونأننتوقع

بصفةسيوبانأن!اأظناثنينأمرينأوواتااأمزهناكأ!إلاتمافا،

عنتطورتصدكلاالحياةأنالنهايةفىنسيثبتالحياذ.توجدأينماعامة

هذهوأن،للجيناتاثاروينىالطبيعىبالأنتخابعلاقةلهاعمليةطريق

مثلهيجزئياتعلىأو-البروتيناتعلىبتمددنمنعتمدالحياة

جزيئات.مائلعنتوذاتلأشكالنفسهاىتطوأتعلىقادرة،البروتينات

لك1و،الذاتيةالأوريجامىلفنونبالنن!بةالفنمتذوقىبمثابةهىالبروتين

حتئمعهتعاملنافاتالخلاياصفحاتمقياسمركثيزاأصغربمقياسر

لهاالتوصليمكنمبيرذاستعراص!حالاتتعدالبروتينجزينات.الآن

الموضعى.بالمقياسموضعيةلقواعدالإذعانعف

الأحماصتتنممىأصغرجزيئاتمكسلانسلمنالبروتيناتتتكو!

أمرها،نظرناالئىالخلاياصفحاتمثلمي،النملاسلثذدو،الأمينية
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كثيزا.أصغربمقياسولكنهابشدةمحددةبطرائقأيضئا،نفسهائطوى

)وهىالحقائقإحدىهناكأنطبيعياتحدثالتىالبروتيناتفيسنجد

وهىعنا(الأجنبيةالعوالمفيمختلفنحوعلىستكونأنهايفترص!حقيقة

هىإنماالبروتيناتفكل،الأمينيةالأحماضمننوغاعشرينفقطفيهاأن

وهىحامضئا،العشرينمنفحسبالذخيرةهذدمنمعاخيطتسلاسل

كثيزا.أكبرعددهاالممكنةالأمينيةالأحماضمنمجموعةمنمستقاة

ببساطةتتبعإذ،البروتينجزينات.الذاتىالأوريجامىإلىالأننعود

وأوتوماتيكياتلقائيانفسهالىتلوفإنها،الحراريةوالديناميكاالكيمياءقوانين

ولكن"،"غفدأنهاأقول6أكا-بدقةضبطتفالأبعادثلاتةأشكاكفى

بلاحقيقةعنأشصصحأسلئكانا)أالجرشب)+(سمكبخلافالبروتينات

المنماركة(،منعنوبعضا!ص!اولكنعاللموضوعأ!ميةوبلامبرر

الئلاثيةالبنية.للكلمةالحزفىبالمعنىعنففينفنمهاشبطلافالبروتينات

"البنيةهيفيهانفسهاوتلوىتطوىأنالبروتينلنمبسلةيح!ثالتىالأبعاد

اتىاتالتجميعأمرنظرناعنثماجيز!لزمرلاقينا!االتى"،الثلاثية

بعينه.طينمطبفرضالأمينيةالأحماضا!منبعينهنتابعألى.للفيروسات

فيالحروفتتابعحسبنفسههواكهـيتح!د،الأمينيةالأحماضرتتابع

الثلاثيةالبنيةشكل)1(.الثلاثيةالبنية11ظمكليح!دالذئ!و،الجينيةالشفرة

الأهمية.هائلةكيميائهنتافتبدورهعليهتزتب

بحفرثمالماصفمهبواسطةأخرلىبأسماكيتعلقصغيربحرهـبدانىسمكالجريتسمك)،(

ويأكلا.)المترحم(ج!مث!اسبأسنانه

أمرحقاهوالجيناتبواسطةالأمينيةالأحماضتتابعنحديد.مغتحفظالإكادةهذهمعيلزم)1(

بامرليمرالواحدالبعدذىالأمينيةالأحماضربتتابعالابعادالتلاثىالشكلتحدبولكن.مطلق

تؤدف=أنعلىالقدرةلهاالأمينيةل!ئرحماضرتتابعاتلعضهناكحفا.مموهذاسطلق،
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البروتينسلاسلتنطوىأنبواسطتهيتمالذىالذاتىالأوريجامى

التىالقوانينوكذلكالكيميائى،الانجذابقوانينفيهتتحكمنفسها،وتلوى

منقلادةنتخيلهيا.بالأخرىإحداهاالذراتبهاترتبطالتىالزواياتحدد

رشيقانحناءفيالقلادةهذهتتدلىلن.غريبةأشكالذاتمغناطيسات

لديهابالبريوناتتسمىالتىالبروتيناتأننلكمثالثلانية.بأبعادبديلينشكلينلاللفاف-

بهايكونالتىنفسهابالطريقةمسنقرة،توسطياتلهاليسمتميزةلدائلهذه.مستقرانشكلان

فيمااستقرارمكانلهوليسلأسفلوالوضعلأعلىالوضعفىمن!نقر"االإضاءةتشغيلزر

تكونقدأنهاأوكارتبةتكونأنيمكنالنشغيلأزرارتماثلالتىالبروتيناتثمذهبين!ا.

الصخفىمفبألروتيناأنالبقر"جنون+مرضرفىنجد.البريوناتحالةفىكارتنةفئمفيدذ.

يطوكألأنبديلةطريفة-فييلتمكللهأنيتفقالخلايا(لأغشيةطبيعىمكونعنصر)هو

نأحالبآ!لهحدث11إولكنطبيعيا،قطئبرىلاالبديلالشكل.الذاتىبالأوريجامىنفسه

تنسخهفهى:منوالهعلىتعمللأنالمجاورةالجزيئاتزناديفدحفإنهواحد،جزهـءفىنشأ

قطعمنموجةمئلالصحفرسيننشرالبريونمنالبديلالشك!البيل.الشكلإلىوتنقلب

نتائحذلكعنوينتج،مسئولغيرنحوعلىشائعةاننشارمنلأونتهاو!،وهىالدومينو

بالنسبةأو"،جاكوب-كرويتزفلتمرضرحالةفىللاشخاصبالنسبةأو-للبقرةبالنسبةكارتنة

!عتطبقأنعلىالقدرةذاتالجزيئاتأنأحيانايحدثولكن*الحكاك".حالةفيللغنم

مفثة.جزيئاتتكونقدواحد،بديلشكلىمنأكتزإلىوئنتهىالذاتىالأوريجامىفننفممها

"الرودوبسين"،فىجميلامثلأسنجدءالضوتشغيلزرعنالمجازيةالانستعارةنتركأنبدون

مغروسرمكونعنصرولهللضوء،حساسينتاعنوالمسنولأعيتنافىالموجودالبروتينهوو

تشكيلإلىالمستفرالرنيسىشكلهمنيننقل(نفسههوبروتينالي!مر)وهذاالشبكىبأنهيسمى

رزمثل،الأوللشكلهسريغابعدهايعودثمالضوء.فوتوناتاثبهيصطدمعندمابيل

تسجيلهتم!يكونالانتفالهـاأنعلى.الت!اليفلخفضرتوقيتساعةعلىللضوءتشغيل

لجاكرائعكتابهناكالصغر".البالغالموضعهذافىالضوءعنهناالكشفافيتم:الضفى

ذاتالجزيثاتبهذهيتعلقفيماجيدخاصربوجهوهو"والضرورة"الصدفةعنوانهمونو

ار.الاستفرالمزدوجةالنتت!غيلأزرار
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تشابكحالةفيوتصبحآخر،شكلبعضتتخذسوف.رشيقعنقحوك

زوايافىمنهاالواحدويتداخلبالآخراحدثايمسكالمغناطيساتحيث

يمكنلاالتشابكهذاشكل.السلسلةبطولمختلفةنقطعندالآخروشقوق

مغناطيساىلأنوذلك؟البروتينسلسلةحالةبخلاف،بالضبطبهالتنبؤ

الأحماضسلاسلأنكيفبالفعليطرحثذاولكنآخر.واحدأىسيجذب

تبدولاوقد،بالعقدةشبيهةمعقدةبنيةتلقائياتشكلأنشمتطيعالأمبنية

.قلادةأوبسلسلةشبيهة

قوانينبهاتحددالتىالطريقةتفاصيل6كامافهمابعدتفهملم

نأبعدالكيميائيونيستطعلم:البروتيناتلأحدالئلائيةالبنيةالكيمياء

الأحماضمنمعينتتابعبهايلتفالتىالطريقةالحالاتكلفىيستنتجوا

حيث"منهيالثلاثيةالبنيةأنعلىقويةأدلةهناكفإنذلكومع.الأمينية

شىءأىهناكليس.الأمينيةالأحماضتتابعمناستنباطهايمكنالمبدأ"

يتنبأأنيستطيعأحدمنما".المبدأحيث"منعبارةبشأنغامض

هذابأننؤمنجميغاولكننا،إلقائهعندالنردحجربهايقعالتئبالطريقة

الإضاقيةالحقائقبعضمع،إلقائهلطريقةالدكيقةبالتفاصيلبالكامليتحدد

تتابعكلأنعمليائبتتالتىالحقائقمن.ذلكإلىوماالريحمقاومةبشأن

أشكالأثفيأو،معينشكلفيدائفايلتفالأمينيةالأحماضمنمعين

ئم(.السابقالطويلالهامش)انظرالبديلةالأطمكالمنمتميزةمجموعة

الأمينيةالأحماضلتابعأن-التطورفيالهامةالنقطةهىوث!ذه-نجد

بواسطة،الوراثيةالشفرةقواعدتنفيذطريقعن،بالكاملمحتمنفسه!هـو

الكيميائيينعلىالسهلمنلي!مر.الجينفي(ثلاثيات)فى"الحروف"تتابع

نتيجةالبروتينشكلفىثسيحثالذفالتغيربنوعيتنبأواأنالبشرمن

،طفرةتحدثإنماأنهالحقائقمنسيبقىذلكومع،معينةجينيةطفرة



"يمكن"مماالمبدأحي!منسيكونالبروتينشكلفيالناتخالتغيرفإن

الشكلنفسبهموثوقنحوعلىينتجسوفنفسهالطافرالجينبه.اللتبؤ

وهذا(.تبادليةلأشكالمميزةقائمةمنالأشكالأحد)أوللبروتينالمتغير

حاجةفيليسالطبيعىالانتخاب.الطبيعىللانتخاببالنسبةيهمماكلهو

هذاأنيكفيه.معينةئتيجةعليهتترتبجينياتغيزاأنفيالسببيفهملأن

نفسهالمتغيرالجينفإنالبقاء،فيتؤثرالنتيجةهذهكانتإذا.يحدث

سواءالجينى،المستودععلىللسيطرةالمنافسةفييفشلأويصمدسوف

البروتين.فىالجينبهيؤثرالذىالمضبوطالطريقنفهملمأوفثمنا

يتحددأنهوباعتبار،هائلحدإلىمتعددالبروتينشكلأنباعتبار

هومنهجزءفيالسبب؟فائقةأ!ميةهكذاأث!ميتهفيالسببما،بالجينات

البروتينات.الجسمفيمباشزابنيويادوراتؤدفالبروتيناتبعضأن

الأربطةنسميهامتينةحبالفيمغائترايط،الكولاجينمثلالليفية

ليستالبروتيناتمعظمأنإلاولء،(.)3،404الأوتاروا(أولح+ثهكع)13

المميز،الخاصىالكروشكلهافينفسهاتطوىفإناذلكمروبدلآ.ليفية

الممبزالبرونيندوريحد!الشكلهذاور!يفة،بانبعاجاتاكتملتوقد

(.س!اثهاثه)،؟،لأحفزكعاملأى،"اكإنزيما

بينالكيميائىالتفاعلسرعةمنتزيدكيميائيةة1ماالحفزعامل

الحافزبينمامرة،ترليونحتئأومرةبليو!إلىيصلبماأخرلىمواد

حفز.بعمليةثاتيةيقومأنفيالحريةولهسالفاالعمبةمنيخرخنفسه

وذلكالحوافزكلبينمتميزدأبطالوهى،بروتينيةحوافزالإنزيمات

مابدقةتتخيرأنفئالتدقيقكلتدققفهىتأئيرها:فى"تخصصها"بسبب

لعلناأو.سرعتهمنئزيدأنعلىستعملالذلىالكيميائىالتفاعليكونه



التدقيق.كلتدققالحيةالخلايافىالكيميائيةالتفاعلاتأننقولأننستطيع

هناك.التقاعلاتهذهمنستعجلالإنزيماتهذهمنأىئتخيرأنفي

الإنزيمبدونإنهاحتىالبطءغايةبطيئةالخليةكيمياءفىكثيرةتفاعلات

المناسب،الإنزيممعأما.العمليةالوجهةمنمطلفاتحدثلنالمناسب

منهاوينبئقوتتمخضتزبدأنوتستطيع،بالغةبسرعةتحدثفإنها

ضخم.بحجممنتجات

منمئاتللكمياءمعملفييوجد:الأمرأطرحأنأودكيفإليكم

مركبات:مختلفةنقيةمادةىيحومنهاككأرففه،فوقوالأوانىالقوارير

تفاعلإجراءفيالكيميائيينأحديرغب.ومسحوقاتومحاليلوعناصر،

منها،واحدةكلمنعينةويأخذثلا!،أوقارورتينفيختارمعينكيميائى

ويحد!التنمخين،يستخدموربما،دورفأواختبارأنبوبةبويخلطها

تحدثلاالمعملفيتحثثأنيمكنالتىالأخرقالكيميائيةالتفاعلات.التفاط

مكوناتالتقاءتمنعانىالأووللقواريرالزجاجيةالجدرانلأنفعلأ،

التفاعلمكوناتسنمزخ،مختلفكيميائىتفاعلإجراءأردناإذا.التفاعل

تبقىزجاجيةحواجزمكانكلفي!ناك.مختلفدورقفيالمختلفة

وئبقىالأوانى،أوالقواريرفىالأخرىعن!!اهامنفصلةالنقيةالمواد

الاختبارآنابيبفىالأخرلىعنإحداهامنفصلةالمتفاعلةالتوليفات

.الكئوسأوالدوارقأو

كيماوياتمخزنولديهاكبير،كيمياءمعملأيضماهىالحيةالخلية

منفصلةانىوأوقواريرفيمحفوظةليستولكنها،ذلكيماثلبماكبير

،مخرب!ناكوكأنالأمرمغا.مخلوطةكلهافعى.الأرفففوق

القواريربكلوأمسك،المعملدخلقدالفوضىفيأستاذايعدكيميائىأو

!،



واحدمرجلداخلفوضوىيحماسجميغاوقلبهاالأرففكلفوقمن

الكيماوياتهذهأنلوكذلكسيكون؟فظيعفعلهذاهلترى.ضحم

تتفاعل.لاولكنهامغا.لاتحادهاالممكنةالتوليفاتبكلمعاكلهاتفاعلت

تتفاعللاوكأنهاالبطءبالغةمغاتفاعلهاسرعةتكونتفاعلتإثاأنهاأو

الم!ةالنقطةكلهيوثذه-موجوذاالإنزيماتأحدكانإذا""إلامطلقا.

وأوابقواريرفيمنفصلةالموادبهذهللاحتفاظهناحاجةلا-هنا

إذاإلا"11-حالبأىمغاتتفاعللنوالأغراضالنوايابكللأنها،زجاجية

إلىمقفلةقواريرفيالكيماوياتحفظ!نايرادفما.المناسبالإنزيمؤب

المرادفهذامثلا،)ب(و)أ(!مامنهامعينينائتينمزإلىنحتاخأن

!!فعندللتخميرضخمإناءفىالموادمثاتكلنمزخأن!و

)أ(بينالتفاعللحفظوحدهالمناسببالإنزيمإلانصلاولكنناالنماحرات،

ذلكعنالمجازيةالاستعارةأنالواقع.آخرإتحادألىلحفزوليس)ب(و

لأبعدتذهباستعارةلهىالقواريرطلباكىالنزعةالفوضوىالمخرب

التفاعلاتتجرىأغشيةمنئحتيةبنيةبالفعلتحولىالخا*يا.يجبمما

دونماحثإلىالأغئميةثثهتلعباخلها.6وفىبينا!يماالكيميائية

واكواهـفت.الاختبارأنابيببينالزجاجيةالفواصل

"الإنزيمأنهيالفصل!ذامنالجزءهذافىالمهمةالنقطة

الفيزيقىشكلهخلالمنكبيزحدإلى"ملاءمته"صفةيكتسب"المناسب

الجيناتوتغايرات،بالجيناتيتحددالفيزيقىالشكللأنمهم؟أمر!ذا)و

وقيركمهناكيرفضها(.أوالطبيعىالانتخابالنهايةفىيحبذهاالتىهى

منالخليةيغمرالذلىالحساءخائلوتدوروتلتوىنتجرفالجيناتمن

المادةمنجزىءمعيتفاعلبأن)أ(المادةمنجزىءسيسعدربماثاخلها.

فىوهماالجزيئاناصطدمأناتفقإذافقطيحدثالتفاعلهذاولكن)ب(
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ثتاولكنخر.ل!6بالننمبةأحدهمابالضبطالمناسبالاتجاهفيمعامواجهة

الشكل.المناسبالإنزيمتدخلإذاإلا"11-يحدثمانادرا،حاسمنحوعلى

مغناطيسية،قلادةمللنفسهفيهئيطوالذلىالشكلهو،للإنزيمالمضبوط

ئ5.بدقةضنبطشكللهمنهاوكل،والانبعاجاتبالتجاويفمنقوراويكوت

لهصعي!،جيبأوانبعاخعادذوهوالنشصا(1،"بالموقعيسمىماإتزيمكل

.تأثيرهخصوصيةالإنزيمعلىيضفىماالكميائيةوخصائصهشكلهمن

هذافيوالدقةالخصوصيةمعنىكافنحوعلئثنقللا"الانبعاخ"كلمة

الكغربائى.بالمقبسالتتمبيهعن!أفضلالمقافنةتكونربما.الميكانزم

مواصفاتمنمتفزنحوعلىاتختتفبأنسرهالعالميرالمختلفةالبلاد

عالمصديقىينمميهمما35،،ح!احالمقبن!وا،اح3للقابخ!مخلتفةتعسفية

لاالبريطانيةابخم!القو"الكبرفالقابخرامرذ"مؤبأنهكريبجونالحيوان

علىالنشاطمواقعجرا.و!لكل،الفرنسيةأوانلأمريكيةالمقابنرتناسب

معينة.جزيئاتإلملامععاتتلاءمالأمقابسهىافيهـوتينجزيئاتسط

الأشكالمنفحسبسئةبيناثبزىالقابسمؤامردتجرىبينماولكن

مستمرإزعاخمصدرتنمكللأنتماضا)تكفىكلهالعالمفيالمختلفة

ثدهاالإنزيماتبهاتتلاعبالتىالمختلفةالمقابسأنواعفإنللمسافر(،

كبير.حدإلىأكبر

)ص!(الجزيئب!بينالكيمياثى1الائحايحفزمعيناإنزيمانتأمل!يا

"المقبمم!"النشطالموقعنصفىأحدضاث(.)صتالمركبلصنعو)ض(

الصورقطعلعبةملل،ليأوهـداخله)ص!(عنومرجزيئافحسبيناسب

بدقةتشكلقدنفسهالمقبسمنالأخرالنصفألأ.2)7\ثطظالمتتمابكة

صا!الجزفءبالضبطيواجهبحيث-ضالجزفءفيهليدخلمنماوية

هكتاكيميائيا.معهيتحدلأنالمناسبةبالطريقةقبل،منهناكالموجود

؟؟



إحكامفيأئقياوقدالانبعاجاتأحدفيض!وجزئصرجزئيتشارك

الإنزيمجزىءبواسطةبالضبطالمناسبةالزاويةفىخرلا6بالنسبةأحدهمما

والآنمعا.يتحدانضوصفإنوبالتالى،الزواجوسيطبدوريقومالذى

الانبعاختاركاالحساء،داخلإلىمبتعذاضصالجديدالمركبينطلق

منآخرانجزيئانمعايجلبحتىتحرروقدالإنزيمجزىءفيالنشط

إنزيماتجزيئاتمنبحشودمليئةالخلاياإحدىتكونقد.ضوص

لتنتجتتمخضوهى،سياراتمصنعفىكالروبوتاتتعملكلها،متماثلة

إذا.الصناعةفىالانتاجكمياتترادفالخليةفيئبكمياتضصمركب

ربما،مختلفمنتجعنستتمخضنفسهاالخليةفىآخرإنزيماوضعنا

الموادكانتوإنالنثائى،المنتجيختلفثص.نأوغ،ظأوع،طيكون

ئختصلاالإنزيماتمنأخرىأنواعهناكالمواد.نف!مرهيالمتاحةالخام

هذهبعض.القديمةالمركباتبتحلكتختصوإنماجديدذ،مركباتبإنشاء

غسيلكمساحيقأيضئاتستغلوهئ،الطعامهضمفئلشاركالإنزيمات

نهتمفإننا،الأجنةبناءحوليدورالفصل!ذاأنحيثولكن"بيولوجية".

المركباتلتركيبكوسيطتعملالتى،البنائيةبالإنزيماتغالباهنا

فيبالعملقيامهاأثناءموضحةالعمليات!ثدإحدلى.الجديدةالكيميانية

الملونة.صصا\/

لعبةعننتحدثأنجذاحنمنهنا.القارئيلقاهامشكلة!ناكلعل

النشاطمواقعوعن،ومقابسانبعاجاتمنفيهاوماالمتشابكةالصورقطع

كيميائيةتفاعلاتسرعةزيادةعلىالقدرةولديهادرجةبأعلىالمتخصصة

ممابأكئررائغاكلههذايبدوألاولكن.مرةتريليونإلىيصلبمامعينة

بالضبطالمنانسبالتمكللهاإنزيمجزيئاتأنيحدثكيف؟تصديقهيمكن

عشوائيا،تشكلقدمقبنناأناحتمالمائجكمالأأقلفياباتمنتتطور

يصل!



المناسبةالكيميائيةوالخصائص،بالضبطالمناسبالشكللهسبكون

يلتقياأنعلىمتحايلأض،وصالجزيئينبينزواتجالبرتب،بالضبط

فكرناإذاجذاكبيزااحتمالأهذايكونلن؟بالضبطالملائمةالزاويةعند

بطريقةحقافكرناإذاأو-11المتشابكةالصورقطعلعبة"إنهاءيقةبطم

الممالا"ابطريقةنفكرأنذلكمنبدلاعلينا".الكبرىالقابس"مؤامرة

مدىعنالأحجيةبتلكنواجهعندماكثيرايحدثوكما".للتحسنالسلس

نأالمغالطةمنسيكونالتطور،فىالأشياءتشأةإحتماكوعدمتركب

ؤجدتالآننراهاالتىبالكاملالمتقنةالنهائيةالصورةأنعندمانفترض

التىالإنزيصاتجزيئاتبها.موجودةدائضاكانتالتىنفسهابالطريقة

الئىالتفاعلاتسرعةفىزياددتنجزراقتطورفيصئاغتهااكتملت

بحرفيةصنعتقدلأنهاذلكتفعلوهىمثل،تريليونإلىتصلئحفزها

سرعةزيادةإلىنحتاخلاولكننا.بالضبطالمناسبالشكلفيرائعة

تمامالذلكسيكفى.الطبيعىالانتخابتحبيذننالحتىمئلبترليونالتفاعل

حتىوربما.مثلبألفزيادتهاأيضاوكذلك!مثلبمليونالنمرعةزيادة

للانتخاببكونلأنكاشبةبمثلبنأوأمثالبعشرةالسرعةةزيادستكون

أكأأداءفىالتحسنمنغملسممالهناك.بكفاءةمحكمةقبضةالطبيعى

انبعاخلأفوجودثميكونيكادمماابتداءالطريقكلبطول،إنزيم

الذىالمقبنرإلىووصولاالبدائى،الشكلذىبالانبعاخمرورالممطلقا،

نأيعنى"الممال"المنانسبة.الكيميائيةوالبصمةالمناسبالشكلبالضبطله

وماصغيرا.كانميكمانسابقتها،عنملحوظتحسنفيعايكونخطوةكل

الحدمرأقلتحنمنايعنىأنيمكنالطبيعىللانتخاببالنسبة"ملحوظ"همو

نحن.نلاحظهلأناللإزمالأدنى
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الخلية!رائعأمر.العملفيهذاينجحكيفنرىفنحنهكذا

منهائلةكمياتمنهتخرخأنعلئقادر،الأغراضمتعددكيماوىمصنع

الإنزيمحسبهناالاختيارويتم،المختلفةالموادمنمتنوعواسعمدى

"يتمالذىالجينحسب؟الاختيار"ثذا"صنعيتمكبفموجودا.يكونالذلى

،الكيماوياتمنبالكثيرمليناضخماوعاءتمثلالخليةأنوكما".تشغيله

خليةنواةكلأننجدذلكفبصرالآخر،معأحدهاالقلهإلامنهايتفاعللا

يتمعندماتشغيليا.يتمالجيناتمنغيرلاقلةأنإلا،الجينومكلتحوى

يحددفيهالشفرةحروفتتابعفإنمثلا،بنكرياسخليةفيجينتشغيل

الأحماضوتتابع؟البروتيناتأحدفيالأمينيةالأحماضتتابعمباشرة

يطو!ااثئالشكليحدد؟(المغناطيسيةالقلادةصورةتذكرنا)إذاالأمينية

بالضبطيحددنفنمهالبروتلنبهيطوىالذىوالشكل؟نفسهالبروتينبه

الخلاياكل.الخليةاخل6تنجرفالتىالموادتزوجالتىالمقابسشكل

مئكجذاقليلةخلايااستثناءمعوذلك،الإنزيماتكللصنعجيناتتحوى

واثة،خليةكلفيأنهعلىنوا-.وجودينقصهاالتىالحمراءالدمكرات

الدرقيةالغدةخلايافي.وا!ةمرةكلفيقليلةجيناتإلاشغيليتملا

صناعةلحفزالمنانسبةالإتز!ماتتصتعالثىالجيناتتشغيليتممثلا

منالمختلنةاعالآنوكلفيذلكيناظرماويحدث.الدر!يةهىمون

الخلاياإحدلىفيتجرلىالتىالكبميانيةالتفاعلاتفإن،النهايةفيالخلايا.

بها،تنملكاتجىوالطريقةشكلها،الخليةبهاتتخذالتىالطريقةتحدد

.الأخرىالخلايامعالأوريجامىتفاعلاتأسلوبفيمنماهمتهاوطريقة

متشابكتتالطريقعنمحكومايكونالجنينىالتنامىسياقكلفإنه!كذا

الأحماضتتابعتحثدالتىهيالجينات.الجيناتبواسطة،اثالأثمن

بدورهاتحثدالتىلجناتللبزوالئدثيةالبنيةيحددالأخيراوثث،الأمينية

لأي



تحددالتى،الخليةكيمياءتحددوهذه،للمقبسالمشابهةالنشاطمواقعأشكال

الزرزور".لطائر"مشابهاسلوكاالجنينىالتنامئفيالخلاياسلوكبدورها

الأحداثسلسلةمنالأصكطرفعندالجيناتاختلاهفإنوبالتالى

وبالتالى،الأجنةتنامئطريقةفىالاختلافيسببأنيستطيعالمعقدة

البقاءفىالبالغينهؤلاءنجاحيؤدى.البالغينوسلوكشكلفئالاختلاف

الجيناتالجينئالمستودعفيتبقىأنمفادهامرتدةتغذيةإلىوالتكاثر

الطبيعى.الانتخابهووهذا.والفشلالنجاحبينالفارقتصنعالتى

السهلمنأنإلا-معقدةبالفعلو!ى-معقدةتبدوالإمبريولوجيا

عملياتمعالطريقبطولنتعاملأنناوهى!نا،المهمةالتقطةاستيعاب

)تقريبا(الخلاياكلأنفباعتباث،منفصلنسؤاللدينا.موضعيةذاتىتجميع

نوعكلفيتتمغيلهسيتمالجيناتمنمنيتقرركيف،الجيناتكلتحوى

بإيجاز.هتاأعادخأنالآتعلىالخلايا.منمختلف

الديدانتجاربتأتىثم

أمر،معينوقتعثمعينةخليةقىتشغيلهسيتممعينجينكانإذاماتحدفي

جيناتشممىأخرىجيناتمنمننظمةسلسلةطريقعنغالبايحدث

الغدةخلايا.للخليةالكيميائيةالبيئةبوانسطةوذلك،التحكمجيناتأوالتشغيل

نأمنالرغمعلئهذاجرا،وهلم،العضلاتخلاياعنتماماتختلفالدرقية

مجراد،يتخذالجنينتنامىمادامجدا،حسنهذا،تقولأنيمكنك.متماثلةجيناتهما

قبل.مكموجودةوالعضلاتالدرقيةالغدةمتلالأنسجةمنالمختلفةوالأنواع

والكبد،،والعضلاتاكرقية،الغدةخلايا.واحدةكخليةيبدأجنينكلولكن

مخصبة،لبويضةوا!ةخليةمنتنحدرخلاياوكل!اوالجلد،والبنكرياس،والعظام

فىي



يزيدلالماوراءترجعخلويةعائلةشجرةهذه.متفرعةعائلةشجرةطريقعن

ملايينإلىوراءتعودالتىالتطوربشجرةلهاعلاقةولا،الحمللحظةعن

علىأعرضدعنى.الأخرىالكتابفصولفيلناتبرزأنتواصلوالتى،السنين

يبلغعدد،اليرقاتإحدىفىالخلايامنعددلكلالكاملةالعانلةشجرةمثلاالقارئ

اليجانس،"سيتورهابديتيساسمهاخيطيةلدودةحديثافقستيرقةكلفيخلية558

لكلالانلباهرجاءمع:بأسفلالسابقالرسم)انظر"ر،1،ىد!حأي!،لملم/3.ا،ألمالمإ،؟،ءلمء3

الدودةهذهفعلتهالذلىماأعرفلايعرضفيماالتوضيحى(.الرسمه!ذافىتفصيل

باستعادةأستطيعولكتىذلم،1،!،،رعلمى""الأنيقةاسملنوعهالتكتنبالحجمالضئيلة

ليسواقرائىأنأعرف.الاسمتكتسبجعلهاربماقوياسبباأجدأنوراءالتفكير

فيهااكودةثذهعلىأجريتالتىالأبحاثولكناتى،6استطرايحبونممنكلهم

الائستطراد.!ذاعنأتوقصلايجعلنىللعلممدونصر

،13
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وكانمثالىتجريبىكحيوانالعشرينالقرنستيناتفيالدودةهذهاختيرت

ألمعى.جهبذبيولوجياعالمو!وأفريقىالجنوبالعالمبرينرنىنسبببواسطةذلك

عنللكشفكمبردخ،فيوآخرينكريكفرنسيسمعحديثاأكملقدوقتعاكان

بحليا.يقومحتىبفيذمشكلةعنوهناكهنايبحثأخذوبعدهاالورانية،الشفرة

وتشربحورائياتهاعلىالراثذالخاصةوأبحاثهاكودة،لهذهالملهماختيارهأدف

،الدودةثتهآمرفيالباحثينمنكلهالعالمعبرمجتمعنشأةإلىالعصبىجهازها

شىء""كلالآ!نعرفأننانقولعندماقليلاإلانبالغلن.الآلافإلئثدهمتنامى

ونعرف.بأكملهجبنومعانعرفشحنا!إلجان!راهابينبن!"سنبوردوإةعر

د!هو)و!التابخمطها،فى1/55ا!خلاياهامرخليةكل1وجومكانبالضبط

إحصاءفيو!،الخنثوفالبالغشكل!ياكأخليماأد9ثدماوثن،اليرقةصالخلايا

هذهص!وا!ذلكلالعانلع-""التافبتبالضئطنعرفونحنالتكاضرية(،ئاالخ!6!،

الطافرةالجيناتمنبميرث*أمرنعرفنحنالجنينى.التنامىطريقعنالخلايا

الجسميرالطفرفعل!يكلأينبالضبطونعرفة،1ضمادبانعنائثالتى

منمعروفالصغيراثالحئنهذاوذ.النتنشأصلطريقةالمضئبىطفالخلوالارب!و

فيماالمواقعوبكلللذيلالرآنط!منومعروف،لبطناظرومعروفلمت!كاد،مبنه

متأخروفتفىبرصنىبقدرأ!را(.!امكتعيوممن)"يالهويالالمحلبامعروفبينما،

نوعبانسمهنسمىبأنتكريمهتمكما02،"2فئللفيزيولوجيانوبلبجانزدفاتبأن

ح3ولشا4؟ث!،أ.)5لأ،أ،أبرينيزف،رهابديتينر"سينوهووبالإليجانسقرانجةصلةله

بيولوجى""كارنتروية6فىمنتظماعمودايكتبوبرينير".اس!01؟011!ألأاأ3

اككيةالعلميةللفطنةت1نمو31وعموسيد"،"العمعنوانتحتحاليا(،)البيولوجيا

علىبأصسزهالعالمفىتجرفالتىالأبحاثجهدفيماتماثلأناقةوفيه-المفتحمة

علماءأنلوحقاأودولكنىبها.طوألكمالتىالأبحاثوهىإليجانس،عسى.

ليتعلموا(نفسهبرينر)مثلالبيولوجياعلماءبعضإلىتحدثواالجزينيةلوجياالبيو

؟،،



أنالاعلىحتىأو،الخيطيةدودة"ال"أنهاعلىيتيس"هافي"سينورإلىيشيرواألا

غيرها.أخرىدودةأئأوخيطيةدودةتوبلاكأنماودودد،"اك"

التوضيحىالرسمفيالخلاياأنواعأسماءقراءةمنبالطبعالقارئيتمكنلن

ولكن(،بوضوحيقرأنحوعلىكلههذالطبعصفحاتسبع)ستلزمبأسفلالسابق

و"عضلةبخسدية"،و"عضلةأمعاء"،و"عضلة"البلعوم"،مئلأممياءتذكرالأسماءث!ذد

بالمعنىهيالأنواعهذدكلمنالخلايا".قطنيةو"عضة"،حلقية"عفذوا،عاصردا

حياةزمنخلالأسلافهايفضلعمومةبناتخرف:6لا!!اماعمومةبناتالحرفى

تسمى"معنةبخمثيةعضلةخليةإلىفسأنطروكمثل.المفردةالدودد

الدرجةمنعمابنةهى،أخرىجسديةعضلةلخليةأختوهىالاا"،333332!،ا

الدرجةمنعمابلةهىالجنثية،العضليةالخلايامنأخريينلخليتينالأولى

ابنةهىالجنمدية،العضليةالخلايامنأخريئيىخليتينمرمرذذاتآبصتالأولى

لنميعالتالثةالدرجةمنعمابنة!يبلعومية،خلايالنثالثانيةاكرجةمنعم

استخدامبالفعلننمتطيعأنناهلالمفمرأليظجرا.وهلمبلعومية...خليةعشرة

خلاياإلىلافىشاكأةابخفة،واكشةبقتى"االثانيةالدتجةمنعم"ابنةمينكلمات

التىالخلاياأجيال"11!6.؟اناثالحيوأ!بخسمفيعلييكاالتعرفوتكررمسماة

ههلم1إلايوجدلاككوعلى.الكبربالغلين!الأصليةالبويضةعنالأننمجةتفصل

في1(.سل!6)2"301من!11نصنعأننظرياوننمتطيع،الجنحفيخلية

نسيكونالبشريةللخلايابالنسبةالخلاياأجيال1عدالخلايا.انقساممنأجيالعشرة

لكلمماثلةعائلةضمجرةنصنعآنالنظريةالوجهةمنيمكنناذلكومعكثيرا.أكبر

خلايامنده8اء)إزمفردةخليةالترليونإلىعددهايصلالتىخلايانامناثةو

حتىوراءخليةانحداهـكلمن!ارنتتبعبألىوذلكإليجاننر(،لنمى.ايمانثىاليرقة

تعيينيمكنلاللثديياتبالنسبةأنهإلااحدد.الوالمخصبةالبويضةخليةإلىنصل

،،6



عشائرمنحالةأكثرنحوعلئالأمريكونلنابالنسبة.متكررةبتسميةمعينةخلايا

المختلفين.الأفرادفىتفاصيلهاتختلفللخلايا،إحصائية

"سينورعلئالأبحاثأناقةعنالحماسىاستطرادلىيكونألاأرجو

نأكيفعنأوضحهاكنتالتىالمهمةالنقطةعنانتباهناصرفقدهابديتيس"

فىالأخرىعنإثاهابعيداتتفرعوهىوخواصهاشكلهافىتختلفالخلاياأنواع

خلاياتصبحأنمصيرهاننميلةخليةبينالتفرعنقطةعند.الجنينيةالعاثلةشجرة

يكونأنيجب،حلقيةعضةخلاياتصبحأنمصيرهالهاعم""ابنةوننميلة،بلعوم

جيناتللتمغيكالطريقةلأالخلاياهذهستعرهفكيفوإلابينهما،يميزماشىءهناك

النصفينث!!،للننميلتينمشتزكنسلفأثثانقسمعفماأنههىالإجابة"؟مختلفة

عندمافإنه،وبالتالىالأخر،عنأحدهمايختلفاتلمحاناالانقسامقبلللخليةا!هتتين

اللةخلية)كلجيناتهمايمنماخمتينكانتاو!!الإثنينالخليتينفإدت،الخليةانقنممت

المحيطةالكيماوياتفيتتماثلانلاأنهماإلا(الجيناتمنمكتملةمجموعةتتلقى

مصيرتغييرإلىيؤد!مامما-الجيناتنالنرتشغيليتملاأنهيعنىوثذابما.

بدايتهاذلككأبمابأكملثا،الإمبريولوجياكلفىنفسهأالمباهتينطبقسلالت!ا.

يا)1(.للخا6اللاسمترىالانالنمامهوالحيواناتككفيالتمايزمفتاح.الأولئ

!عيختلفأمامىطرفلا2!ازد،المسماةالأصليةالخليةأن+سينور!ابديتيممر"فىنجد)1(

-المؤخرة-للم!مةالنهانىالجسدمحوريمتلأنإلىسيصلالاختلافوهذاالخلفى،طرفها

مادةفيهايكولى)!ول(المسماةالاماميةالابنةالخليةفإنالخليةتنقسمعندماوخلفا.أماما

فيهسيكونالاختلافوهذا)اع(شممىالتىالخلفيةالأبنةالخليةمنأكئزأمامىطرف

ناهو)!ول(خليةمصيرالنمائلة.خطبطولالاختلاشاتمنمزفيلصنعفرعيةتعليمات

الجهازمعظمذلكفيبماالجسد،خلايانصفعنقدرهالهازيادةيزيدماعنهاينشأ

كلتختلفأخرفمرةهماطفلتينلها)!ول(خليةذلك.منلأكتزهذاأناقنترولنالعصبى،

النانية(=الدودةمنالبطنىالجانب)وتحدد)73!ع(إحداهماولشمىالأخرلى،عنمحما

ل!4



حتىوراءالدودةجسمفىخليةمساهـكلوزملاؤهسلتونجونسيرتتبع

نسميهاأنحتىيمكننا-التأسيسيةالسثالخلايامنفقط،وواحدة،واحدةخلية

عو75و!ولهوياالخا6هذهواسم-أثا+ا3!أ.ا13؟حالأمومى"،"النظامبخلايا

تاربحيلخصبارعاترميزاالخلاياتسميةفىالعلماءاستخدم4!)1(0ووح5و

التىالخلية،التأسيسيةالستالخلايامنواحدةباسمخليةكلاسميبأ.خليةكل

الأولىالحروف،الحروفمنسلسلةالاسميكونوبعدها.السلالةمنهاانحدرت

33!حا3أ051)أمامى(،3ء،ول!أ53عنه:نشأتالذئالخلاياانقسامإتجاهعن

.(أيمن)!)أء،)!،(أيسر)اءأم،()بطنىلأس!ولا،*ا،(!)ظثر04؟.ا!ا،()خلفى

هناا!ارفا)ليتذكر)2(أحفادهمهؤلم،ءالظهرف(.الجانب)تحد!ع()2الأخرف،والطفلة=

العثنقصى،الجنيناخلإخلاياع!أتكلمفأنا"أحفاد"،و"اطفال"م!لىكلماتاستحفكلعفماأنى

+!ا()بينماالاا(،الأ!و()حاغمم!ا،طفلتانالآلىلديها(الااع)ئجمالردة(.ثفيانعنوليدر

لز:الأبناءأح!ا*هم،!أ،وحووغالاا،ح،الأطفاك)37(.؟)ح(اسم!اطفلتانكقيا

انسمماميتمائتتينأنإلاعنهمأكتلطولن)!!(منينحدر!نالآخرونالأبناء)أحفاد

اول()01،)6و(ول26)*-المةعمومل!ا"بنا!بيلمأالأيسر،الجانبتحدداث"))،)؟ول()ا!!ول(،

أحقا!أحفاتوهصا)4!(و)!(هماطنلتانكيا36(0النهائيةلكودةالأيمنالجانبتحثدان

ينشا%نث!و34صصيرهلا.أسماءهمأذكرلنوللألحى،أطفالأيضالديا)*ع(والاا()3)2(.

بناءفىتشاركلاخلايامريتكونالجرتؤمىالخطالجرتوصية.بالخلايايسمىماعنها

إلىحاحةهناكلي!مرأنهالواضتىم!.التكاثريةالخلاياستصنعذلكمنبدلاولخنياالجنع،

خكمالرعلىياالخا6أنفحسبهىالمهمةالنفطةعنها.حظات6ماتدوينأوالاط!ماءهذهتذكر

كنتبجةالكيمبائية!طلبعتافىتختلفأناإلاالأخركأ،معأحداهاجينيامتطابقةأنهامن

الجنيز.اخلإالخليةانعنماماتنتابعحيثمنتاريخهاعلىنتزتبتراكميةفرعيةلتعليمات

التلوتمنآخرفر!ونملتونإصرنج!ا،برينرإرهاغاأربعدكمبزدجفىباقأسلتوتظل)1(

أب!اتهنستونواصكوقفهدا*سينورهافييتي!مر".علىالأبحاثعننوبلجائزةنالالذف

الطرفأمااللشرف،للجينو!الرسمىعالمشروفيالبريطانىالطرففي!اقاادالتىالأحرف

لنز.كوشننميرثوبثاضمو!وجيصرلاأوففا:هالأمزيكى

ترلأ،



الابنةوهماح،الأموميةللخليةالابنتانالخليتانهماح5و*حفإنوكملر

كلأننلاحظدعنا.الترتيبحسب30"3ءأأ53،والخلفية،س!إولث!3أ53،الأمامية

خليةإلىأنظرالآنأنامنثما(.واحدةتموت)قدابنتينمن(كثرلهاليسخلية

تاريخها.عنبارعبإيجازيكشفاسموهو7"ه"ث!ح،اسمها،معينةعضليةجسد

لهاالتى30!،أ-أس!أ53،خلفيةابنةلهاوثذهس!أول!،أ533،أماميةابنةلهاحالخلية

بطنية،ابنةلهاوالأخيرة30!،حأأ3عه،خلفيةابنةأيضالها30ء،أعءأ53خلفيةابنة

لهايرمزالجسمفيخليةكل.البحثموضوعالعضليةالجسدخليةهىا!كل!لأأ!3

وكمئل.التأسيسيةالستالخلاياإحدىرأسهاعلئالحروفمنمشابهةبسلسلة

العصبىالحبلفيموقععاعصبيةخليةهي"ثههه"!!ا"!طهـ،الخليةفإنآخر

ندخلأنالضرورئغي!منبأنهللقوللاحاجة.الدودةبطوليجرىالذىالبطنى

كليايصفكثذا،اسملهاالجنحفيخليةكلأنهىالرانعةالنقطة.التفاصيلفيئ

عنهانشأتالتئالعشرةالانقساماتمنواحدكلالإمبريولوجيا.أثناءتاريخها

الإمكانفيهلاسمترىانقسامثهـوأخرلى،خليةوأىهئ"ثهح"!".ا"!ول،خلية

تتمايزالذىالمبدأهو!ذا.الابنتينالخليتينمنكلفيئمختلفةجيناتتشغيللبدء

ندنحها.الجيناتتحوىخلاياهاكلكانتوإنحتى،الحيواناتكلفيالأنسجةبه

"غمينورهابديتيس"،كفخلية\/ءهالمنأكثرخلايابالطبعلديهاالحيواناتمعظم

خاص،وبوجه.الصرامةمنأقلبدرجةالحالاتمعظمفىيتحددالجلينىوتناميها

نجد،بإيجازذكرتأنلىسبقوكمايذكرنى،بأنسلستونجوننسيرتفضلكما

أنهاحينقيفرد،كلفيتختلفلخلايانا"العائلية"الأشجارأنالثديىالحيوانفي

ذلكومعالطافرين(.الأفرا!في)إلأتقريبامتطابقةتكونهابديتيس""سينورفيئ

أجزاءفيالملآخرلىعرإحداهاالخلاياتختلف،انحيوأىفئ.نفسهثوالمبدأيظل

منتاريخهابسببوثلك،متماثلةجينياكلاكانتوإنحتى،المختلفةالجسم

الجنينى.التنامىلنمياقالقصيرالزمنأثناءللخليةاللاسمترفالانقسام

،،أ،



للتنامئ،شاملةخطةتوجدلاكله.الأمرلهذاالنهائىللاستنتاجنستمعهيا

يوجدولامعمارى،لمهندسخطةتوجدولازرقاء،تصميمطبعةتوجدولا

بقواعدإنجازهمايتم،البالغتنامىالنهايةوفى،الجنينتنامىمعمارى.مهندس

موضعى.أساسعلىالأخرىالخلايامعتتفاعلوهىالخلايا،تنفذ!اموضعية

،الجزيئاتعلىتطبقموضعيةبقواعدمحكومالخليةداخليجرىمافإنوبالملر،

تتفاعلجزيئاتوهىالخلايا،أغشيةوفئالخلاياداخل،البروتينجزيئاتخاصة

موضعية،كل!االقواعدفإنأخرىمرة.النوعثيذامنالأخرىالجزيئاتمع

البويضاتإحدىدنافيالحروفتتابعيقرأونممنأحدلا.وموضعية،وموضعية

الطريقة.إليهسوهـتتنامىالذىالحيوانبشكليتنبأأنمنسيتمكن،المخصبة

الذىماونرى،الطبيعيةبالطريقةالبويضةننمىأتهيذلكلاكتشافالوحيدذ

ئرهـخإذاإلاذلك،يستنتخأنإلكترونىكمبيوترألىيستطيعلا.إليهنممتتحول

نستغنىأننستطيعالحالة!ذهوفىنمنمها،الطبيعيةالبيولوجيةالعمليةليحاكى

الكمبيوترأنهعلىالمتنامىالجنينننمتخدموأنا!كترونيةالنسخةعنكذلك

لقواعدالخالصبالتنفيذومعقدةكبيرةبف!لتوليدالطريقةهذه.بنفسهالخاص

أداءفيالزرقاءالتصميمطبعةطريقةعنتماماتتميزطريقةلهىموضعية

منسيكون،خطيةكأرقاءطبعةتصفج!مننوعبعضردناكانلوالأطمياء.

ولكن.الحيوانويرسمالحروفليقرأالكمبيوترنبزهـتأننسبياالتافهةالممارسات

فييحدثأن-المستحيلمنيكونربمابل-عذهامطلقاالسكلمنيكونلن

.للحيواتتطورأىالأولالمقام

عنكتابفياستطرادكمجردالأجنةعنالفصلهذايئهىألاينبغىوالآن

سؤالهاألقتالتىللسيدةالأصليةالمئمكلةإدأعودأنم!بدلاوكلكالتطور،

نأمنبأولىالحنينىالتنامىعملياتصتتحكمالجيداتأنباعتارهاكفي.على

يبنىلاكمدعالطبيعىايلأنتخابأ!وباعتبار؟البالغالحيوانشكلفىلثحكم
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يقومكيفكلههذاباعتبارالإمبريولوجيا؟ذلكتفعلوإنما،الحجمضئيلةأجنحة

يقومكيف؟وسلوكهاأجسادهالتشكيلالحيواناتعلىبالعملالطبيعىالانتخاب

بحيث!زه!زتهايعيدكيفأخرىبكلماتأو،الأجنةعلىبالعملالطبيعئالانتخاب

،أوراقأو،زعانفأو،أجنحةلها،ناجحةأجسامبناءفيبراعةأكئردائضاتصبح

لبقاءها؟يلزممماأىأواستشعارمجساتأولدغ،حمةأو،تدريعصفائحأو

المستودعاتفيالناجحةللجيناتالمتمايزالبقاءهوالطبيعىالانتخاب

يختارلاالطبيعىالانتخابنجاحا.الأقلالجيناتمنبدائلهابقاءمنبدلا،الجينية

الفردية؟الأجسادوكلاءها،أومفوضيهايختارذلكمنبدلاوهو.مباشرةالجينات

متعمد-تدخلغيرومنوأوتوماتيكيةواضحةجطريقةاختيارهايتمالأفرادوهذه

الجيناتبالضبطلهايكونن!مصخمنلتكاثرباقيةسئظلكانتإذاماخسبفتختار

لأنهاوذلكبنائها؟علىهويساعدالتىالأبخسادببقاءوليقايرتبطالجينبقاءنفسها.

نأيتوقعأنلهيمكنمعينجينألىمعها.ويموتالأجسادهذهداخلفىيركب

فيملزامننحوعلىذلكويحدثالأجساد،مككبيراعددايمتطىو!ونفسهيجد

الآخر.الجيلالأجيالأحديتلوإذبالتتابعأيضايحدثكما،المعاصرينمنعشيرة

لهيكونلأنالمدوسطفيدنحوالذىالجدنفإنالإحصائحه،الوجهةفمنوإذن

نأإلئينحوسوففيها،نفسهيجدالتىالأجسادبقاءتوقعاتحيثمنجبتأثير

التىالجيناتأن،المتوسطفيسنجد،وبالتالىالجينئ.المستودعفيتقرارهيزيد

بناءفىالجيدةالجيناتتكونلأنتتحوسوهالجينيةعات6المستوأحدفىنقابلها

الأجساد.الجيقتبهاتبنىالتىالإجراءاتحولهكذافيورالفصل!ذاالأجساد.

الانتخابيكونأنالمعقولغيرمنأنتجدمالدينحاورتالفالنميدة

.السيدةهذدلبناءجينيةوصفةمثلا،سنةبليونخافى،ينظمأنعلىقادراالطبيعى

نأآخرواحدأىأوأنابالطبعلىيمكنلاكانوإن،معقولهذاأنأبوآنا

أنبالضبط!ومعقولأمر!ذاأ!فىالسبذلك.حدوثطريقةخماحنلكنخبر
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الطفرفإن،الطبيعىللانتخابواحدفعلأىفى.موضعيةبقواعدفعلهيتمكله!تا

لهيكون-الأفرادمنكثيروفىالخلايامنكئيرفيازىبالتو-انتخابهيتمالذى

و!ته.البروتيناتأثسلسلةتلقائيابهتلتصالذلىالشكلفىجدا""بسيطتأثير

كلفيمعينكيميائىتفاعلسرعةمنمثلاتزيدحافز،فعلطريقعنبدورها،

سرعةفىتغيريحدثربماأنهإلى!ذايؤدى.الجينتشغيلفيهايتمالتىالخلايا

بأنربماكله،الوجهشكلعلئمتعاقبةتأثيراتلهوهذا.الجنينىالبدائىالفكنمو

والآنالعليا".بالفردة"شبهاوأقلآدميةأكثربروفيلاويعطئالخطمطولمنيقلل

أمراتكونأنيمكنالجينتحبذلاأوتحبذالتىالطبيعىالانتخابضغوطفإن

الاختيارحيثمنربماالجننمى،الانتخابتشملثبمافىتتماء.حالبأىمعقدا

لهيكونقدالفكشكلتغييرأنأو.الجنسشركاءسيكونونلمنالراقىالجمالى

منافسيه.معالقتالعلىقدرئهأوالجوز،كسرعلىالحيوانفرةفير!يفتأثير

تتصارعالتى،الانتخابضغوطبينهانلحدإلىبارعتوليفبعضر!ناك

فىلؤثرأنالتوللفثذاولستطلع،مذهلتعففىصهـالآخرأحدثاوتتصاد-
-ص-س-ءصا

الجينى.المستودعخايرنفسهمنيكالروهو،المعينالجينلهذاالإحصائىالنجات

وفىالمختلفة6الأجسافييفعلهماوكل!هتا.منشيئايدرىلاالجينأنإلأ

باقئ.برو!نجزلىءبربعنايةنحتانبعاخ!زهزذيعبأنه،المتعاقبةالأجيال

منهاوينبثق،الموضعيةالنتاثجمنمنقرعةسلاسلفىأوتوماتيكيا،ذلكيتلوالقصة

بأكمله.جسدالنهايةفيئ

).(،الإيكولوجيةالبيئاتفىالانتخابيةالضغوطمنتعقيداأكثرهوماحتىهناك

التىالمتعاقبةالمجتمعةالتأنيراتشبكةوهو،للحيواناتوالاجتماعية،والجنسية

والجينات،البروتيناتفىالجيناتمنتأثيرات:المتناميةالخلاياوبينداخلتجرى

؟البروتيناتفيالبروتيناتوتألتر،الجيناتشعبيرفيالبروليناتوتألتر،الجيناتفي

)المنرجم(وببئنها.الحيةالكائناتبينالعلأ؟فاتيبحثالأحياءعلممنعفرالإيكولوجيا)"(
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فىالكيميائىوالفيزيائىالإهـشادوقضبان،الكيميائيةوالممالاتالإغشية،او!ناك

البطاقاتذاتوالخلايابعد،عنالفعلوسائطمنوغيرهاالثرمونات،الأجنة

أحدلا.المكملةأوالمماثلةالبطاقاتذاتالأخرئالخلاياءتتبحثالتىالمعنونة

ال!ثثيدةالمعقوليةيتقبلحتئيفهمالأنيحتاخأ!ولم،كلا،الصورةيفعم

المنمئولةالجينيةالطفراتاستمراهـبقاءيحبذالطبيعىالانتخاب.الطبيعىللانتخاب

نتبثقالجينى.المستودعفيباقيةلتظل،الجنينفىحاسمةتغيراتصنععن

الموضعية،الصغيرةالتفاعلاتمنالآلافمئاتعلىتترتبكنلجةكلهاالصوهـة

لتفحصهالكافالصبرلديهشخصا!أفيفهمهأنأالمبحيثص!يمكنمنهاكل

ذلكتأنأوعنهالكشصيتمأنمنأصعبعمليايكونثآنهما!الرغم)على

محيراالعمبةاسوجةامنيكونقدكلهالاثمر(.اللازمص!أبمرهـصنايئئعرو

نبسا،الإمبريولوجيافىلاأ،المبحيتمنغموصتألىيوثلأ؟لكنوشكامضا،

ألىإلىالحاكمةالجيناتضلأ!صرئ!هعريحثتالذىالتطوثتاربحفىو:لأ

التطورى:الزماتعبرتريجياإلتعقدعواملتتجمعالجينى.المنمتودعفىتبرت

يتمخطوةوكل،السابقةالخطوةعنضني!6اختلافامختلفةفخسبتكوتخطوةكل

يصبحعذما.قبلمنموجودةموضعيةفاثذفىرهيفصغيربتغيرإنجاثما

رالأغشية-،اليروتينجزيئاتوالخلايا،-الصغيزةالكاثناتمركاف1ثكئا

الاخرين-فييؤثرأنهكماموضعيةأظواثالخاصشمتوادث!فيعنمنيهاوا!

فيفشلتأوياقيةالجيناتظلثإذادراميا.شيئاالنهائيةالنتيجةتكونعفها

حتماذلكسيتبعسلوكثا،وفىالموضعيةالكياناتهـذهيلئأتتنهاكنتيجةالبقاء،

سألتالتىالنمببد.الناجحةمئجاتاانبثاقمع-الناجحةللجيناتالطبيعىالانتخاب

يمانتها.شىءصنعأ،المبحيثمن،الصعبمرليسخطأ.علىكانتهاكي!

فقط.شهورتسعةيستغرقالأمر،هالدينقالوكما
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القاسعالفصلى

القاواقفلك



جزربكعالمانتخيلهبا

مجردغيرآخرشيئالتعنى"جزيرة"كلمةالبيولوجيونيستخدمماكثيرا

البحيرةتكون،العذبالماءسمكةنظروجهةمنبالماء.محاطةأرضقطعة

وجهةمنكمأولى.تصلحلابأرضمحاطكمأوىصالحماءمنجزيرة:جزيرة

يقلموضععندحياتهافيتزد!رأنتستطيعلاالتىاكب،جبالخنفساءنظر

يستحيليكادوديانتتخللها،جزيرةتكونعاليةقمةكلفإن،معينارتفاععن

"بالسينورهابديتيس"قرابةصلة)علىالصغربالغةخيطيةديدانهناكعبورها.

الورقةفىمنهادودة1....من)بمعدلالشجرأوراقداخلتعيش(الأنيقة

خ!6لالورقفيئالديدانوتغوص(،خطيرةدرجةإلىبعدواهاأصيبتالتىالواحدة

أكسيدثانىخلالهامنالأوراقتدخلالتىالميكروسكوبيةالثقوبتلكثغورها،

مثلالأوراقفيتقطنالتىالخيطيةللدودةبالنسبة.الأوبمسجينوتطلقالكربون

الثعلبقفازنباتمنواحدةورقةفإنأ،رعلم،أر،.،؟،ءبرر4،لمد!لممهـ"،"ألمحيلنكويدسدودة

العانةمنطقةأوالواحدةالإنسانرأسفإنالقملمنلحشرةبالنسبةجزيردتكون

نأتعتبرالتىوالنباتاتالحيواناتمنالكثير!فاكوأنفيلاجزيردتكونقد

محاطة،للسكنىصادحأخضررطبمكانمنجزيرةهىالصحراءفيئالواحة

نظروجهةمنالكلماتتعريفنعيدهكذادمناوما.الرمالمنمعادببحر

سمكةأنأفترضفإنىالجزرمنتجمعأوسلسلةهوالأرخبيلأنوحيث،الحيوان

تلكمثل،البحيراتمنتجمعأوسلسلةبأنهالأرخبيلتعزفقدالعذبالماء

المرموطحيوانأفريقيا.قىالأعظمالصدعوادىبطولالموجوددالبحيرات

الوديانتفصلهاالتىالجبليةالقمممنسلسلةيعزفقدالعاليةالجبالفيضالقات

مشجراطريقاأنتعئبرقدالشجرأوراقفئتغوصالتىالختمرص.أتخبيلنجأنا
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نأتعتبرقدالئديياتتجاويفعلىيرقاتهاتتطفلالتىالنبرذبابة.أرخبيلهمو

.متحركأرخبيلهوالماشيةمنقطيعا

ولم،للإنسانخعلقد)السبتهكذا"الجزيرة"كلمةتعريفأعدناأنبعد

جزر.بلاعالمانتخيلهيا.الافتتاحيةلكلمتىأعوددعنى(،للسبتالإنسانيجعل

البحرتمثلكبيرةخريطةأحضرلقد

:للأرضأثرأدنىفيهاليس

وجدواعندماالابتهاجكلالبحارةوابتهج

فهمها.كلهميستطيعونخريطةأنها

الأرصتأنلونتخيلدعناولكن،المنادونيفعلمثلمابالأمربعبانذهبلن

إزاءجزرتوبلاملاهح.بلابحروسطهائلةوا!ةقارةفيمعاجمعتكلها

الاشماقيكسرشىءيوجدلا،الأرضفوقجبالسلاسللاوبحيراتولا،الساحل

يتنقلأنالعالمث!ذافيحيوانأىيستطيعشئء.كلبرتابةيكتسحالذىالن!لس

ألىتزعجهولا،المسافةمجردإلاذلكفىيحذهولاللآخر،مكانأىمنبسثولة

الأرضكوكبعلىالحياةستكون.للتطورمواتغيرعالمهتاية.1معاحواجز

بتفسيرالفصل!ذاأبدأأنوأود،جزرلأىوجودهناكيكنلمإذاحدلأقصىمملة

ذلك.فيالسبب

الجديدةالأنواعتولدكيف

،الأسلافمننوعمننوعينأىينحدر.آخرنوعلكلعمابنثونوعكل

الطيبببغاءوطائرللبشرالمشتركالسلففإنلذلكوكمثل.اثنينإلىينقسم
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إلىالسلفالنوعأنقسمسنة.مليون031منيقربمامنذيعيشكانالأسترالى

البشراخترت.الزمنممائرطولمنفصلةطرقإلىالسلالتينخطاواتجهاثنين

نفسهالسلفمنالنوعهذاأنإلا،بالحيويةمفعماالأمرليكونالطيبوببغاء

ضند!زواحفوكلالمبكر،الانقسامذلكجانبىأحدعندالثديياتكلفيهتتشارك

رأيناكمايلزواحف،منهىيلحيوانكلنظروجهةمن)الطيورالآخرالجانب

غيرحدثوهذالمسلف،النوعلهذاحفريةحالبأىوجدناإذا(.السادسالفصلفى

*بروتامنيونسميهادغاعليها.يطلقالسملمىالحفريةهذهستحتاج،مرجح

!ذهغها،تفاصيلأىنعرفلانحنىأ*ييءلمه3!".ألم+أ+لمءلم،داروينياى،

إذابعبحدإلىتخطئلنولكننامحاجتنا،حيثمنمطلقالهاأهميةلاالتفاصيل

يثرعوهووهناكهنامنتشرايزحفالسحليةيشيهلكائنحفريةأنعاتخيلنا

"البروتامنيوتنقسمعندماهنا.المهمةالنقطةهاكموالآن.بالحشراتللامساك

للأخرهـ،تمامامشابهةمنهماكلستبدوفرجمتينعشيرتينإلىداروينياى"

%لا؟الأخرمعأحدهماالعاثميرتينبينفيمابالتناسليستمتعواأنأفرادهماويستطيع

صأز،مصيرهتحد،والآخر،الثديياتعنهتنشأبأنمصيرهتحددالفرعينأحدأن

ألعشيرتانهاتان(.والتماسيحوالثعابينالديناصورات)وكذلكالطيورعنهتنشأ

،الأخرفعنإحداهماتتباعدأنوشكعلىكانتاداروينياى"اللبروتامنيوالفرعيتان

تتباعداأنتستطيعالنولكنهماجدا.كبيرنحووعلىجداطويلةزمنيةفتردعبر

المستودعينكلاسيواصل.الآخرمعئحدهابينثمافيماتتناسلوأفرادهمابقيتاإذا

ستكبحللئباعدنزعةأىفإنوبالتالى.بالجيناتالآخرأحد!مايغمرأنالجبنيين

وذئكبعيدا،الانطلاقمنلعشيرتينإحدىتتصكنأنقبلبداياتهاأولفيبشدة

الأخركأ.ال!فرعيةالعشيرةمنالجيناتتدفقيغمرهاهكذالأنها

ثثلتد.للطرقالملحصالمفترقثذاعنديالفعلحدثمايعرفأحدلا

النظريةأن%لا.وقوعهمكانعنفكرةأىلديناوليسجدا،بعيدزمنمنذذلك
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يحدث.التالىالتاريخيماثلشىءبعضبناءبثقةستعيدالحديثةالتطوريه

إثاهمامابطريقةتنفصلانأنهماداروينياى""للبروتامنيوالفرعيلتنللعشيرتين

منشريطمثلجغرافىحاجزوجودهولذلكسببأرح!ويكون،الأخرىعن

ذلكيكونأنيمكن.الرئيسىالبرعنجزيرةيفصلأوجزيرتيك،يفصلالبحر

بالمعنى"جزيرتين"أى:غابتينبينيفصلنهراأو،واديينبينتفصلجبليةسلسلة

الأخرىعنتإحداهماغزلتاقدالعشيرتينأنهوحنايهمماكل.عزفتهكماالعام

إعادةإلىوالصدفالزمانأدىأنالنهايةفيحدثلوبحيدكاف،طويللزمن

بعديمكنهمالاأنهمابحيثبالغحدالىتباعدتاقدأنهماالعشيرتانستجداتحادهما،

إذاحسن،؟لذلكيكفىبماطويلايكونالذىالزمنهومابينهما.فيمايتناسلاأن

يقكقدالزمنهذافإن،ومتعارضةقويةانتخابيةضغوطإلىالعشيرتانتعرضت

ينقصهاربماالجزيرةفإن،وكمثلذلك.منأقلإلىحتىأو،معدودةقرونإلى

منالجزيرةعشيرةتتحولربماأو.الرئيسىالبريجوبونممننهممفترسوجود

الفصلفيالأدرياتيكبحرسحالىمثلالنباتى،الغذاءإلىالحشراتعلىالتغذية

"البروتامنيوانقسامطريقةتفاصيلنعرفأننستطيعلانحنأخرلى،مرة.الخامس

كلتعطيناالحديثةالحيواناتمنأدلة!ناكبمعرفتها.لناحاجةولاداروينياى"،

فيوقعماثوالتوفيرويتعاالتىالفصةيشبهشىءبعض!أننعتقدلأنالأسباب

معحيوانلأىالمشتركالسلفبينالتباعدأحدا!من!ثلكلبالنسبةالماضى

الآخر.

هناكفإن،متطابقةظروفاالحاجزجانبئعلىالظروفكانتا1إحتى

النهايةفيينجرفانوسوفجغرافيا،مفصولاننفسهالنوعلجيناتمستودعين

بينهمافيمايتناسلاانعندهبنمتطيعالاحدإلىوينفصلاالاخر،عنبعيداأحدهما

تتراكمسوف.موجو\غيرالجغرافىالانعزالأصب!أنالنابةفىحدثلوحتى

أنهحدافيهخذاالتغيراتوتحملالجيناتمنمنودعىصاتيةعنموتعئراتنثزيجيا
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بالغااختلافامختلفةستكونجينوماتهمافإن،الجانبينمنوأنثىذكريتلقىعندما

طريقعنذلكحدثسواءخصب.سليللصنعيتحداأنبمكنلاأنهمالدرجة

بمجردقإنه،الطبيعىبالانتخابالتمايزمنبمساعدةأوحده،9ألعانعساالانجرا!

عازلوجودعندثطبعديلزملاالتىالنقطةإلئالجيناتمستودعايصلأن

بأنهماالنقطة!ذهعندنسميهمافإنناوراثيا،منفصلينالمستودعانليبقئجغرافى

تغيرتقدالجزيرةعشيرةتكونربماهذه،الافتراضيةحالتنافى.مختلفاننوعان

غذاءإلئوالتحولمفترسلنوجودعدمبسبب،الرئيسىاليرعشيرةمنبأكثر

قدالجزيرةعشيرةأنيدركربماوقتذاكالحيوانعايمفإنوبالتالى.بأكثرنباتى

سوروبس،"بروتامنيومثلايكونجديدااسماويعطيهاجديدانوعاأصبحث

ربما"داروينياعما"بروتامنيو،القديمالاسمأنحينفيئلم،لملمد!3!"،7الملمىألمالم،.ا+يدمر،.لم

السيناريوهـذافيالرئينمى.البرلعشيرةبالتسبةللاستعمالصالحايستمر

الزواحفعنعاتنشأبأنمصيرهاتحثدالتى!يالجزيرةعشيرةلعل،الافتراضى

إليهامضافابالزواحفالآننسميهما)كللم،ة.دءى.لملم،،،فى""الصوروبسيدية،

مرة.الثديياتالنايةفيعناتنشأالرئيسئالبرعشيرةأنحينفىالطيور(،

محض!هيالصغيرةقصتىفي"التفاصيل"أنعلىأؤكدأنمنلىبدلا،أخرى

تنشأالتئهيالجزيرةعشيرةتكونأنذلكيساوفبمايمكنكانروائى.خيال

بالصحراء،المحاطةالواحاتإحدى"الجزيرةتكونأنالممكنمن.الثديياتعنا

ذلكعنفكرةأدنىبالطبعلديناوليسبالماء.محاطةأيضاتكونأنمنبدلا

الحقيقةفىبل-الكبيرالانقسامثذاعندهحدثالذىالأرضسطحفوقالمكان

لاالسؤالهذاأنبحيت،للغايةمختلفةتبدووقتهاكانتربماالعالمخريطةأننجد

القصةمنالرئيسىالدرسفهوالروائىبالخيالليسماأماشىء.أئيعنىيكاد

الأرضحشدتالتىالتطوريةالتباعداتم!الملايينكلتكنلمإنمعظم:وهو

لأحدفرعيتينعشيرتينبينبالصدفةبانفصالبدأتقدالخصبالتنوعبهذا
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مثلجغرافىحاجزجانبىعلىدائما،ذلكيكنلموإن،يكونماكثيرا،الأنواع

كلمةالبيولوجيونيستخدمبالصحراء.وادأو،جبالسلسلةأونهر،أوبحر،

معظملكسيقول.ابنيننوعينإلىالأنواعأحدلانقسام3"أثهأحءحولهأ"التنواع،

كانوإنللتنواع،الطبيعىالاستهلرهوالجغرافىالانعزالأنالبيولوجيين

مع"التنواعبأنتحفظبإبداءالحديثيقطعونقد،الحشراتعلماءوخاصة،بعضهم

أيضايتطلبالتداخلمعالتنواعمثما.أيضايكونأنيمكنجغرافيا+التداخل

ولكنه،الدورانفىالعمليةتأخذحتىالبدءفىعارضانفصالمننوعبعض

فيئمحلىبتغيرذلكيكونأنالممكنمن.الجغرافىالانفصاكعنيختلفانفصال

أقوكبأنسأكتفىوإنماالتفاصيك،فيهناأدخللنالميكرو.أوالمصغرالمناخ

ذلكومع.للحشراتخاصبوجهمهمالجغرافىالتداخلمعالتتواعأنيبدوبأنه

الأصلىالانفصالأنالفصل!ذاباقىفيأفترضسوف،التبسيطبهدففإننى

فيأننىيتذكرالفارثلعلجغرافيا.انفصالاطبيعيايكونالتنواعيسبقالذى

التىالقواعدتأليرشبكتقد،المدجنةالكلابسلالاتمعالجةعندالثانىالفصل

افئراضية"."جزرإيجادتماتلبأنهاالمنشبةالحيواناتمستولدوالمربونيفرضها

حفا...المرءيتخيلقد

منمتقابلينجانبينعلىأنهماالأنواعأ!مرعشيرتانتجدإذنكيف

الزلازلأحديؤدىاستجد.الذىه!ونفسهالحاجزيكونأحيانا؟جغرافئحاجز

بالنوعوإذاالأنهار،مجرهـأحدفيتغيرإلىأو،عبورهيمكنلافالقفتنإلى

إلىشطروقدنفسهيجدمعاأفرادهايتناسلواحدةعشيرةمنيتكونكانالذى

وأنالوقث،طولقبلمنموجوداالحاجزيكونآنبأكثر،المعتاد.عشيرتين

هذايكونآنينبغىاستتالى.نادرثثفى،تعبرهالتىهينفسهاالحيوانات
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أكتوبر4قبل.حاجزبأنهيسمىأنمطلقايستحقلنالحاجزفإنوإلانادراالحدث

!ملم"إ،المإ،ول،ى،لمىير؟،!اإجوانا،اناإجو"نوعمنأعضاءأى!ناكيكنلم،5911

السحالىهذهمنعشيرةأنالتاربخذلكفىحدث.الكاريبيةأنجويلاجزيرةفوق

رؤيتأنهاالحظلحسن.الجزيرةمنالشرقىالجانبفيفجأةظهرتالضخمة

وأشجارمنجرفخشبمنبحصيرةتتشبثكانت.الجزيرةإلىتصلوهىفعلا

جزيرةمنانجرفتوقدقدما،ثلائينعنيزيدطولهوبعضهاجذورثا،منمقتلعة

الشهرفيحدثقدكانميلا.016بعدعلىجوادلوبجزيرةتكونربما،مجاورة

يعدماريلينهووالآخرسبتمبر،4-5فيلويسهوأحدهما،إعصارانالسابق

الأشجاراقتلاعمنبسثولةوتمكناالمنطقةعبركلاهمااندفعوقد،بأسبوعينذلك

فوقالوقتتمضىأناعتادتالتىانا،الإجوسحالىومعهاجذورها،منبأكملها

أخبرتنىو8991،فيبقوةوجودهاتواصلالجديدذالعشيرةظلت.الأشجار

تعيشتزاذلاالنمحالىثذهأنالأصليةاكهـانسةنقودكانتالتىسيننمكئإيليند.

كانالإجوانامنآخرعنوعكازدهاراأكثرحتىوبت،اليوم!تاحتئمزد!رة

الجدد.الغزاةوصولقبلأنجويلافوقيعيش

بدلاأحداثأنهاهيالنزوىالانتثارمنالأ!اثثنهبخشأنالم!ةالنقطة

أكثرالشيوعبالغةتكونلاولكنهاالتنواع،تفسرلأنيكفىبماشائعةتكونوأن

مثالىتنجرفكأن-ينبغئممابأكتزشائعةالأثاثهذهكانتلو.ينبغىمما

فيئتبدأالتئالعشيرةفإدت-نسنوياأنجويلاإلىجوادلوبمنالإجواناسحالى

وبالتالى،الوافدةالجيناتبتيارإغراقهامنباستمرارستعانىأنجويلافيالئنواع

القارئمنأرجو،يعرض!فيما.جوادلوتعشيرةعنتتباعدأنتستطيعلنفإنها

فمن".يكفىبماشائعةتكونوأنبد"لانوعمنلعبارةباستخدامىينخدعألا

نوعبعضطمنخطواتهناكأنتعنىأنهاعلىالعبارةثذهفهميساءأنالممكن

بالضبطالمناسبةبالمسافةمتباعدةالجزرهذهئكونأنلضماناتخاذهائمقد
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فإنذلكمنبدلا.الحصانأمامالعربةنضعأنيصاثلبالطبعهذا!التنواعلتسهيل

بمسافةتتباعددائما(الواسعبالمعنى)جزرجزروجودتصادفأينماأنههوالأمر

علىستعتمدالملائمةوالمسافةفيها.سيحدثاعاللتوفإنالتنواع،تسهللأنملاطمة

أنجويلاعنجوادلوبتبعد.الاهتمامموضعالحيواتاتإليهاتنتقلأنسهولةمدى

محلقطيرلأئالأطفاللعبمنكنوعتعدمسافةوهىميلا016منبمسافة

منمعدودةلمئاتولوحتىالبحرعبورأنإلا)اءا،ص!!(،النوءطائرقوى.مثل

منأومثلاالضفادعمنجديدنوعلولادةيؤدىأنمنأصعبيكونقدالياردات

أجنحة.بلاحشرات

يقرببماالجنوبيةلأمريكاالرئيسىالبرعنجالاباجوسأرخبيلينفصل

التىالمسافةأمثالأربعةإلىتقريبايصلو!ذا،المفتوحةالميادمنميل006من

هذهأنجويلا.إلىلتصلالمقتلعةالأشجارمنطوفهافوقاناالإجوسحالىأبحرتها

منهاجزيرةأىتكنلم.الجيولوجيةبالمعاييرالسنوصغيرة،شكانيةكلكاالجزر

قدكلعاوأنهابلاالجزرمنطقةونباتاتحيوانات.رئيسىبر!أ!قطمتصلة

نأمنالرغمعلى.الجنوبيةلأمريكاالرئينمىالبرمنيفئرض،كماإليا،انتقلت

!م..آمسافةأنإلاميل،006مسافةتطيرآنتستطيعالصغيرةالطيوق

نادرا!ثا6)ح+أع()ظحالحسونعصافيربواسطةعبورهاتجعللأنتكفىالأميال

عصافيرفهناك،بالمرةيحدثأنيمكنلاأنهبدهـجةلينتذرتهأتعلىجدا.

بهانف!قدالتاربحفيمانقطةعتدأسلافهاأنيفترضرباجولمر،جالافىحسون

نمطلهاكلهاهذهالحسونعصافير.عجيبةعاصفةبواسطةربماالمنمافةهذهعبر

أنواعاتعدنفسهاالأنواعثذهأنمنالرغمعلى،إدراكهيسهلأمريكىجنوب

اخترتهاالتىداروينخريطةإلىننظرهيا.جالاباجوسجزربهاتتفردفريدة

البحريةتسميةمنفخيمرنينلهاللجزرأسماءفيهايستخدملأنهوعاطفيةلأسباب

نلاحظدعنا.الحديثةالأسبانيةالأسماءمنبدلابالإنجليزيةلها
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إنجليزيةبأسماءجالاباجوسلجزرداروينخريطة

الانئسئخدممانادرا

نأيجبالتىالمسافةغشرمنيقربميلا06بنسبةالرسممقياسان

الجزر.الأرخبيلإلىالرئيسىالبرمنالأولالمقامفيليصلالحبوانيقطعها

الأمي!بمئاتتبعدولكنهاغير،لاالأمي!بعشراتالأخرىعنإحداهاتبعدنفسها

التبسيطفىالمبلغةمنسيكونللتنواع.رائعةوصفةمنيالها.الرئيسيالبر!

بطوفيئقلاناوبالرياححيوانيئفثانبالصدفةبحدثاناحتمداننقولأن

مععكسبايلداسبالحدثهذافإنالجزر،إحدىإلىليصلبحرىحاجزعبر
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علاقةمننوعبعضوجودالواضصحمنفإنذلكومعالحاجز.عرضمسافة

بينالمسافةمتوسطبينكبيرفارقهناكعبورها.واحتمالالمسافةبينعكسية

التىالرئيسىالبرإلىالمسافةوبينالأمياك،منقليلةبعشراتيقدرالذىالجزر

بمثابةالأرخبيليكونأنسنتوقعأنناكبرهمنيبلغالفارقوهذاميل،بسئمائةتقدر

فىداروينأدرككمافعلا،الأمرعليهكانماهوهذاللتنواع.القوئتوليدمحطة

قط.لهايعدولم.الجزرغادرأنبعدإلايدركهلموإن،النهاية

داخلفىالجزربينفيماالأميالعشراتمنمن!افةبين،تفاوتهناك

وث!ذا،الرئيسىوالبرككلالأرخبيلبينالأميالمئاتمنومسافة،الأرخبيل

المختلفةالجزرأنيتوقعأنإلىالتطوربعايميؤدىالذىهوالمسافاتفىالتفاوت

عناختلافاأكثرولكنها،الآخرمعأحدهاكبيرحدإلىتئشابهأنواعلهاىتأوربما

داروينأوضصحوف.بالفعلنجدهماهوبالضبطو!ذا.الرئيسىالبرفىنظرائها

نأقبلحتىالتطورلغةمنونيفااقترابايقتربكادوقدجيدا،الأمرهذانفسه

عنالمفتاحيةالفقرذسجللتوقد،الملائمةالصحيحةالصياغةأفكارهصياغةيكمل

مختلفة:سياقاتفيالفصلههـذافىأكررهاوسوفعليهاللتأكبمائلبخطلك6

فىالبنيةفىوالتنوعالتدرجهذاالمرءيرىعندما

المرءفإنقة،العكوثيقةطيورمنصفردواحدةمجموعة

فىنادرةطيورمنقلةأصكتوجدكانتأنهحقايتخيلقد

ليصلتعديلفيهوأحدثواحدنوعمنهاأخذ،الأرخبيلهذا

مختلفة.نهاياتإلى

حؤامصقرالأصلفيهوطائراألىتتخيلأنالممكنمنمماثلةوبطريقة

فىكالأاه!"5أ.ا"البوليبورى،طائرمهمةيتخذلأنهنااستحثقدياكاأ،)4-اث!22

الجيف.علىيتغذلىالذ!الأمريكيةالقارة



جالابوجنسيس،"بوثيوالمسمىجالاباجوسصقرإلىتشيرالأخيرةالجملة

،جالاباجوسفيإلايوجدلامماآخرعنوهووا،5!لمككلكاا؟أك!لملمراءكعىل!ءلمء؟،

سوينسونى،"بوتيوخاصة،الرئيسىالبرفىأخرىأنواعاالشبهبعضيشبهولكنه

ومن،والجنوبيةالشماليةأمريكابينسنويابهاجرالذىىلم،1!"،5أ*ر،.ا+،لمأءلثا!د

منمناسبتينأومناسبةبعضفيطريقهعنبعيدانفثقديكونأنالممكن

والىجالاباجوسصقرإلىنشيرأنالآنعليناينبغى.غريبةاستثنائيةظروف

المكانثو!ذاأنبمعنىالجزر،هذهفى"متوطنة"أنهاعلىيطيرلاالذىالغاق

اعتناقاالتطورمبدأيعتنقلموقتذاككانوقد،نفسهداروين.فيهتوجدالذىالوحيد

أصلا"المحلية"المخلوقاتهىوقتهاجاريةعبارةوصفهافىاستخدمكاملا،

لوصفنفسهاالعبارةواستخدم.آخرمكانأىفيوليسفقطهعناخلقتأنهابمعنى

لوصفوكذلكالجزر،كلفوقوقتهاتغزركانتالتىالضخمةالبريةالسلاحف

البحرية.جالاباجوسوسحالىالبريةجالاباجوسسحالىالسحالى،مننوعين

فينراهشىءأىعنتماماوتختلفالنظر،تلفتكائناتحقاميالبحريةالسحالى

أعشابعلىولرعىالبحركاعإلىالسحالىهذهتغوص.العالممنآخرمكانأى

فيهايكنلموإن،برشاقةتسبثوهئالوحيد.طعامهاثوهذاأنويبوالبحر،

ينظر:جماكألىالصريحداروينرأىحسب

،بقذارةأسودلونولها،شكلهفيبشعلكائنأنها

عندعادةطولهايبلغحركاتها.فىوبطيئة)1(غبيةوهى

يصلبعضهاأنعلى،الياردةمنيقربمانموهااكتمال

إصدارعلىمتعودينكانواالفكتورىالعثدفيالطبيعىالتاربخعلماءالبيجل".*رحلةكتاب)1(

الغاقعنمدخلفيهالطيورعنكتابايمتلكانجدا!كان.كتبهمفىعالنوهذامنقيميةأحكام

البائ!مر".الطانره!ذاعنيقالشىءيوجدلا!بأنهبالقوكبوضوحيبدأ
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الجانبين،منمفلطحةوذيولها...أقدامأربعةإلىحتىطوله

بينبوتراتأوبجليداتجزئيامكففةالأربعأقدامهاوكل

تسبحفإنهاالماءفىالسحليةهذهتكونعندما...الأصابع

وذيلهاجسدها،حركاتبواسطة،وسرعةسهولةبأكمل

وقدحراكبلاالسيقانبينما-كالثعبانمتعرجةالمفلطح

الجانبين.علىوثيقاانطوت

لأنمجال!مناكفإن،السباحةقيئجدابارعةالبحريةالسحالىكانتلما

البرمنالطويلةالمسافةعبرتالتى،الأرضيةالسحالىوليستهي،أنهائفترض

نأعلى.الأرضيةالسحالىعنهالتنشأ،الأرخبيلفيئاعهاتنوذلكتلىثمالرئيسي

جالاباجوسفىالأرضيةالسحليةهكذا.يكنلمالصالأننمريباالمؤكدمن

فىالرئيني،البرفوقتعين!زالتماالتىالسحالىعنكبيزااختلافاتختلفلا

ألىتوجدلاجالاباجوغ!.أرخبيلبهينفردلنوعتنتمىالبحريةالسحالىأنحين

نحنمثلعا.البحريةالسلوكعاداتنفسلهاالعالممنآخرجزءأىفيسحلية

أمريكافيالرئيسيئالبرمنأصلاوصلتقدالأرضيةالنمحليةأنمنواثقونالآن

جوادلوبسحالىمتلالخشبمنطوهفوقانتقلتقدتكونوربما،الجنوبية

عنثالتنشأتنواعهالهاحدثذلكتلىفيماوهىأنجويلإ.إلىنفثتالتئالحديثة

نمطيتيحهالذىالجغرافىالانعزالأنالمؤكدمنيكونويكاداليحرية.السحالى

منالسلفبينالأولالانفصالوجودالممكنمنجعلالذلىهوالجزرتباعد

فيماحديلا.التنواعفيأخذتالتىالبحريةالسحالىوبينالأرضيةالسحالى

إلىلتعبرطوفطريقعنعرضاانتقلتقدالأرضيةالسحالىبعضا!قإنيفترض!

سلوكعاداتالسحالىثتهاتخذتوهتاك،السحالىمنخاليةقبلذاككانتجزيرة

فوقالبريةالسحالىمنإليهاتتسابجيناتمنتلوثألىمنتخلووهى،بحرى
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إلىالسحالىهذهانتشرتأن،طويلوقتبعدمتأخراحدث.الأصليةالجزيرة

لثذهالبريةالأسلافكانتالتىالجزيرةإلىالنهايةفيلتعودأخرلى،جزر

نأالبحريةالسحالىهذهأفرادبعدتستطيعلنحالياأصلا.تركتهاقدالسحالى

الموروثةالبحريةسلوكهاعاداتوتظل،البريةالسحالىوبينبينهافيماتتناسل

البرية.السحالىبجيناتتلوثأىمنسالمةجينيا

كلونياتاتحيوانات.الآخربعدمثكفينفسهالشىءداروينلاحظهكذا

الأرخبيلفيبيئيامتوطنةكائناتكبيرحدإلىكلهاجالاباجوسفىجزيرة

فيتتفردمعظمهافيأيضاأنهاإلا(،كا!ا!+أ!أ-54أصلا،محلية)كائنات

بهذايتعلقفيماخاصبوجهبالنباتاتداروينتأثر.للأخرىجزيرةمنالتفاصيل

الأمر:ا

فىنجدأنناوهىحقا،رائعةحقيقةلدينافإنوبالتالى

ثمانيةبينمنأنهأسلأشياجو!وحدهااجيمس"اجزيرد

ىأفيتوجدلانباتاتوهى،جالاباجوسفينباتاوثلاثين

وجودهايقتصرثكثونبينهامنيوجد،العالممنآخرجزء

جزيرةفيونجد؟الواحدةالجزنرةهذهعلىحصريا

محليةنباتاوعشرينستةبينمنأنهإيزابك(،ا"ألبيمارل"

وجودهايفئصروعشروناثنانهناك،جالاباجوسفىأصلا

أربعةغيرليسحالياأنهبمعنى،الواحدةالجزيرةهذهعلى

الجزرفىتنموأنهاعنهايعرفالنباتاتهذهمنفقط

بالنباتاتأيضايتعلقفيماجرا...وهلم،الأرخبيلمنالأخرى

اتشارفز"اجزيردو(كريستوبالأساناتشاثام"جزيردفى

إ.أفلورينا
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الجزر.عبر(المحاكئ)الطائربتوزيعيتعتلقفيمانفسهالشىءداروينلاحظ

معاقارنتعندمانماماانتباهىثارالأمرأولفى

الآخرينالأفرادمنوالعديدأنااصطدتهاالتىالعديدةالعينات

المغردالمحاكىالطائرمنعينات،السفينةظهرعلى

منالعيناتكلأنمذهولاواكتشفتةه!ولةط،08ول(،)34

تريفاشياتس،)"ميموسواحدنوعإلىتنتمىاتشارلز"جزيرة

،جزيرةمنالعيناتكلوإن"(،ول*ة!اا33،أول،!أ،5!أ3

يارفولوس،"م.هوواحدنوعإلىتنتمىالبيمارل

"جيمس"جزيرتىمنالعيناتوكل3!ه.!اأ"،دهاوللأ3

أ،5"أ!أح+).لملا"،3ميل!دوتس،"م.إلىتنتمىواتريشاثام"

تعمئنأخريتانجزيرتانالجزيرتينهاتينبين)تقع

لوصلهما(.كرابطتين

معينةلمنطتةونباتاتحيواناتمجموعة.كلهالعالموفىهكذا،فالأمروإذن

قالهبماالأستشهادحسبالأمر،كانإذانتوقعهأنينبغىكمابالضبطتكون

واحدنوع"أثقدأنههو،اسمهالآنتحمكالتىالحسونعصافيرعنداروين

ا.مختلفةئهاياتإلىليصلتعديلفيهوأحدث

داروينحيروقدجالاباجولمر،جزرلحاكمنائبايعمللاوسونمستركان

:أنعنبمعلوماتأخبرهعندما

هووأنه،المختلفةالجزرفيتختلفالبريةالسئحف

أنتقدجزيرةأىمنيعرفأنأكيدنحوعلىيستطيعنفسه

)المترجم(..فالأخرالطيوراصواتمحاكاةفيعبارمغردطائر)،(
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الوقت،لبعضالإفادةلهذهكافياانتباهاألقلممنها.أى

جزيرتينمنمجموعاتجزئيامعاخلطتقدقبلمنوكنت

بسكانمأهولةالجزرهذهأنأبدابخلدىيدرلمالجزر.من

خمسينمنيقرببماإلاتنفصللاأنهامعمخئلفين،

منإحداهاالبصرمرمىعلىومطمهاميلا،ستينأو

تحتوئقع،بالضبطنفسهاالصخورمنوتتكون،الأخرى

كبير.حدإلىتتماثلمناخيةظروف

منمعيننوعمعئتشابهجالاباجوسفيالماردةالبريةالسلاحفكل

اىلمعلم/؟،ر(ىك!73ىتشيليننمي!مر،"جيوشيلونانسمه،الرئيسيالبرفيالبريةالسلاحف

معينوقتعندحدث.الأخرىالأنواعهذهمنأىمنأصغروهو7لم"4"،لمأقأ؟لملمر4

وا!ةبريةغملحفاذأنالجزهـ،هذهفيهاوجدتالتئالقليلةالملابينأثناء

فيئفصدغيرعننسقطتقدالرتيسيالبرسلاحفمنقليلةبريةسلاحفأو

بزمنهاثذهالعبوررحلةفيحيةتبقىأنأمكنهاكيص.طافيةوعبرتهالبحر

حيا.يبقلممعظمهاأنالمؤ!ص؟فيهاشكلابالغةمشقةمنفيهاوبماالطويل

السلاحفأنكمابها.لتقومواحدةأنثىإلايتطلبلاالتجربةتنفيذإكمالأنإلا

العبور.اثتفيئحيةتبقىلأنيذهلبماجيدامجهزةالبرية

جزرمنالعملاقةالبريةالنملاحفمنالآلافالأوائلالحيتانصيادوأخذ

النملاحفلحميظلحتئلهم.طعامالتكونسفنمفيمعهمأخذوها،جالاباجوس

يطعمونهالاولكنهملأكلها،يحتاجونعندماإلاالنمالصحفالصيادونيقتللاطازجا

ببساطةتوضعالسلاحفكانتلذبحها.الاتئظارفترةفيبالماءيزودونهاولا

شمتطيعلابحيدعديدةطبقاتفيبعضهافوقتكدسوأحياناظهرها،علىمقلوبة

علىكان)وإنالقارئإفزاعبغرصتليسالقصةهذهأروىوأنا.مبتعدةتنجوأن
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بغرضأرويهاوإنما(،بالفعلشخصياتفزعنىالهمبيةالقسوةهذهأنأقولأنهنا

طعامدونلأسابيعحيةتبقىأنتستطيعالبريةالسلاحف.هامةنقطةإيضاح

فىتطفولأنيكفىطولاطويلزمنطيلةعليهاسهلاهذاويكون،طازجماءأو

فإنهكذا.جالاباجوسارخبيلإلىالجنوبيةأمريكامنمتجهة"همبولدت"تيار

بالفعل.تطفوالبريةالسلاحف

باجوسجالاجزرمنجزيرةأولإلىالبريةالسلاحفتصلأنبعد

تتواثبأنمن-تعمدبغيرأخرئومرة-نسبيةبسهولةتتمكنفإنهافيها،وتتكاثر

قحلةمنكثيراأقصرالمسافاتحيدالأرخبيلباقىفىخرلىلا6جزيرةمن

السلاحف!تهوتفعل.الأولئرحلتهاوسائلنفسذلكفىوتستخدم،الأولئالعبور

أكبرلتصبحتتطورفهى:الجزرإحدىإلىوصولهاعندكثيرةحيواناتتفعلهما

طويلزمنمنلوحظتقدظاهرةالجزرفىالعملقةمنالظاهرةهذهحجما.

جبامعروفةظاهرةوهىالجزر)1(فيالتقزمظاهرةالبلبلةيئيرنحوعلى)و!ناك

السلاحصثتهتتبععندماالجزر(.فيالعملقةظا!رةبهاتعرفالتىالدرجةبنفس

بخبستتطوربهذافإنها،داروينعندالحسونعصافيرمثلنفسهالنمطالبرية

عارضةانجرافاتمنذلكيتلومامعأنهاثم.جزيرةكلفوقمختلفنوعيوجد

كما)وهذابينهافيماتتناسلأنعلىعاجزةستكون،للأخرىالجزرإحدىمن

حياةطريقةتطورأنفيحرةوستكون(المنفصلالنوعتعريفهوالقارئيتذكر

.أخرىبجيناتوراثياتغمربأتلتلوثلامختلفة

هناككان)وكمنلحجماأصغرالكبيرةالحيواناتتغدوأنهىالجزرفوقالفاعدةأنيبدو)1(

صفليةمثلالمتوسطالأبيضرالبحرجزرفيكبيركلبارتفاعبملوترتفعالفيلةمنأقزام

جالاباجوسس!لإحففيكماحجماأكبرتغدوالصغيرةالحيواناتأنحينفىوكريت(

عنبعيداسيأخذلانقاصيلهاذكرانإلاللتباعد،النزعةهذهعنعديدةنظرياتتوجد.البرية

ينلغى.ممابأكثرثمنامجالنا
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فيتوافقعدمالمختلفةالأنواعفييوجدعندمابأنهنقولأنوسعنافي

للانعزالالوراثىالبديلمننوعايشككهذافإن،المفضلةوإيثاراتهالجماععادات

أنهاإلاجغرافيا،تتداخلالأنواعثمذهأنمنالرغمعلى.المنفصلةللجزرالجغرافى

الحسونعصافير:الجماعفيالخصوصيةمنمنفصلة"جزر"فوقنتعزلالآز،ا

فوقتباعدأصلالهاحدثقدوالصغيرةالحجموالمتوسطةالكبيرةالأرضية

،جالاباجوسجزرمعظمفوقمعاالآنتتعايشالثلاثةالأنواعهذه؟المختلفةالجزر

منمختلفصنففىمنهانوعكلويتخصصبينهافيماأبدانتناسللاولكنها

التغذية.بذور

المختلفةالجزرفيفتطورذلك،يمالرشىءبعضالبريةالسلاحفتفعل

صدفةقبةلديعاالأكبرالجزرفوقالسلاحفأنواعصدفتها.منمتميزةأشكالا

نافذةمقدمتافىلعاالنمرجشكلقيصدفةلديعاالصغرفالجزرسلاحف.أعلى

لنمويكفىبمابالماءمرطبةالكبيرةالجزرأنهوذلكسببأنيبدو.للرآلم!عالية

تكونالأصغرالجزر.الحشائشهذهترعىطناكالبريةوالنملاحفالخثمان!،

ترعىأنإلىهكذاالبريةالسلاحفوتلجأ،الحشائشبنموينمص!لابماجافةغالا

تمتدأنالسلحفاذلرقبةيتبحالعاليةبنافذتهاالسرخالصثفةوجود.الصبارنباتات

سباقمننوعفيأعلئارتفاعإلىينموبدورهوالصبار،الصبارإلىلتصلعاليا

.ترعاهالتىالنسلاحفضثتطورىتسلىح

تعقيداالدوريةالحسونعصافيرنموذجإلىتضيفالبريةالسلاحفقصة

داخلجزربملابةالبراكينتكونالسلاحفلهذهبالنسبةأنهذلكلأبعد،يمضى

بهاتحيط،باعتدالوباردةورطبة،مرتفعةخضراءواحاتالبراكينتوفر.الجزر

بالنسبةمعاديةصحارىتشكل،جافةلافاحقولالمنخفضةالارتفاعاتعف

بركانصغرلىجزيرةكلفييوجد.بالرعىتتغذىالتىالعملاقةالبريةللسلاحف
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العملاقةالبريةالسلاحفمنالفرعى(نوعها)أوالوحيدونوعهاواحد،كبير

جزيرة،.سلاحفألىمطلقاتحوىلاالتىالقليلةالجزرتلكعدافيما)وذلك

خمسةمنسلسلةمنتتكون(لداروينبالنسبة"البيمارل"جزيرة)أوالكبيرةإيزابلا

منبهالخاصالفرعى(النوع)أوالنوعيحوىمنهابركانوكل،رئيسيةبراكين

منمنظومة:أرخبيلداخلمنأرخبيلحقاهيهكذاإيزابلا.البريةالسلاحف

يجهزالذى،الجغرافىالحرفىبالمعنىالجزرومبدأالجزر.إحدىداخلالجزر

عملياإثباتهيتمالمبدأهذا،للنوعالوراثىالمجازىبالمعنىالجزرلتطورالمسرح

أبدا)1(.لهامثيللاروعةرائعاإثباتاالسعيد،داروينشبابأرخبيلفيهنا

جزيرةمنكثيراأكبربدرجةمنعزلةتكونأنإلىتصلجزرتوجدلا

يقرببعدعلئالأطلنطى،جنوبفىوحيدبركانمنتتكونوهىهيلينا،سانت

تقربمتوطنةنباتاثأنواعالجزيرةفىيوجدأفريقيا.ساحلمنميلا0012من

بينما!أصلا،محلية"مخلوقاتبأنهاشبابهفىداروينيسميها)قدنوعالمائةمن

النباتاتهذهضمنمنيوجد(.هناكتطورتقدأنهاسناالأكبرداروينعنهايقول

43(.أ)د!3المركباتلفصيلةتلتمىأشجارغابات

الأفريقىالرئيسىالبرفىأشجافانسلوكهاعاداتفئالأشجارهذهلشبه

علاقةمعهالعاالتىالرئيسىالبرنباتاتبها.وثيقةقرايةصلةعلىتكنلموإن

بذوراأنثهـوحدثماوأتفيلا.صغيرةشجيراتأوأعتمابهي"بالفعلااقرابة

منميلالألصلغرةاجتازتأنهاتصادهفدالصغيرةالشجيراتأوعشابل!6قليلة

لأشجارالبيئىالموقعكانولما!يلينا،سانتجزيرةفوقواستقرتأفريقيا،

اسمهاسفينةفوقكتبتهمفالمنمستخلصةالعملإفةالبريةالسلاحفعنالفدراتهذه)1(

ذلكوكان(طويلزمنمرالحظلسوءبادتالتىالحقيفيةالبيجلسفينةهى)ليست"البيجل"

.002هفبراير91فى"الجارديان"صحيفةفىالمقالنشروقد،جالاباجوسأرخبيلفي
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حتىخشباوأكئراكبرجنوعاطورتقدالبذورفإنهنامملالئغيرالغابات

تشبهفصيلةمنمماثلةاشجارهناك.الصحيحالنحوعلىاشجارااصبحت

الجزرفوقمتمال!نمطهذا.جالاباجوسارخبيلفيمستقلةتطورتقدالمركبات

كله.العالمفى

هيليناسانتفىالغابةأشجار

الفريدةالخاصةمجموعتهاالكبرىالأفريقيةالبحيراتمنبحيرةكللدى

المشطيةاوالبلطيةالمجموعةشممىمجموعةعليهاوتغلب،الأسماكمن

كلفييوجدومالاوىولتجانيقافكتوريالبحيراتالبلطيةالمجموعةاطحأح(.أ)4

منالآخر.عناحدهاكاملاتميزايتميزمنهاكل،الأنواعمنعليدةمئاتمنها

منيجعلوهذا،الثلاثالبحيراتفيمنفصلةتطورتقدالأنواعهذهانالواضح

الرائع.مناكثرأمراكلهاالثلاثالبحيراتفى"المهن"منالمدىنفسفىتلاكيها

علىاتخذتقدالمؤسبسةالأنواعمناثنينأوواحداوكأنبحيرةكلفيالأمريبدو

تنواعحدثثمالأنهار.منالأولالمقامفيآتيةالبحيرةلداخلطريقهامانحو

البحيرةلتملأ،أخرىمرةتنواعلهاحدثئم،بحيرةكلفيالمؤسسينلهؤلاء
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نأ،البحيراتإحدىحدوداخل1حدتكيف.الآننراهاالتىالأنواعمنبمئات

نامنيمكنهابما،البدايةفيالجغرافىالانعزالإلىالمتبرعمةالأنواعتوصتلت

؟متباعدةتنفصل

السمكنظروجهةمنأنهلهشرحت،للقارئالجزرمفهومقدمتعندما

ذلكعنوضوخاأقللعله.جزيرةتكونبالأرضالمر،طةالبحيرةأنيرىفإنه

نأيمكنبالماء،محاطةكأرضرالتقليدلىبالمعنىحتىالجزيرةأت،هينةبدرجة

الضحلة،المياهفيفقطيعيشالذىللسمكبالنسبةحاصة،للسمك"جزيرة"تعد

بالدخولأبدايغامرلاالمرجانيةالشعبفىسمكيوجدحيث،البحرفينفكردعنا

للجزيرةالضحلةالحافةفإن،السمكهذانظروجهةمن.العميقةالمياهإلئ

مماثا*شيئاأنبلأرخبيلا.يعدالكبير"المرجانىو"الحاجز"جزيرة"،تعدالمرجانية

إحدىفىصخرىبروزيوجدعنثما.البحيراتإحثففىحتىيحثثف

جزيرةيكونأنيمكنالبروز!ذافإت،كبيرةبحيرةكانتإ،1خاصة،البحيرات

هذدأنالمؤكدمن.الضحلةالميادكأبالبقاءنسلوكاات6عاتقث!السمكةبالنسبة

للتوصلالبلطية،المجموعاتبعضرا"!خلعلىائع!االئىالطزيفة،هىتقريبا

يكونالمجموعةأفرا!معظمالكبر!.الأفزيقيةالبخيىاتفيانعزالهابءإلى

يؤدى.والخورالخلجانفيأوالجزر،حولالضحلة3المياعلىمفصوراوجودها

المياهمنالأخرىالجيوبثيذدمثلعنجزئياالانعزالإلىالتوصلإلى!تا

فيماتمرالعميقةالمياهمنمستعرضةبروافدلآخرآتم!نتصلالتى،الضحلة

جالاباجوس!.أرخبيليشابه"لأرخبيل"المائىالمرادفلتشكلبينا

مستوىأنعلئتدل(الرواسبقلوبعيناتفىمثلا)كماقويةأدلةتوب

كطفلأجاهـاتىأولقضيتعندمانياسابحيرةتسمىكانت)التىمالاولىبحيرة

!و،القرونعبردرامياوينخفضيرتفعفمستوهـو(الرمليةأصئهكاشوافوقيلغو

+ر(



عنمتر501منبأكئزتنخفضعشرالثامنالقرنفيمنخفضةنقطةإلىوصك

وإنما،بالمرةجزراجزرهامنالكثيرتكنلمالوقتذلكفي.الحالىالمستوى

ارتفععندما.أصغروقتذاككانتالتىبالبحيرةالمحيطةالأرضفوقتلالاكانت

جزرا،التل!أصبحت،والعشرينعشرالتاسعالقرنينفيالبحيرةمستوى

صجموعاتبينلتواععملياتتنطلقوبدأت،أرخبيلاتالتايرسلاسلوأصبحت

"يكاد"مبونا".باسممحلياتعرفوالتى،الضحلةالمياهفيتعيشالتىالبلطيات

لهنهايةلابماالمبونا،منفريدةمجموعةجزيرةولككصخرىنتوءلكليكون

الصخريةالنتوءاتوالجزرهذهمنالكئيركانلما.اعوالأنوالملونةالأشكالمن

ثتهتأسيسفإن،مئاتوالثلاثالمائتينبينماالأخيرةالسنواتخلسجافة

."الوقتذلكخ!سحدث!المجموعات

المجموعةأسماكحدأقصىإلىفيهتبرعشىءهو!كذاالنمريعالثنواع

فصغيرةفيكتوريابحيرةأما،كبيرعمرهماتنجانيقاوبحيرةمالاوىبحيرة.البلطية

وقدغير،لا!سنة؟.....حوالىمنذالبحيرةحوضتشكل.بالغحدإلىالسن

ا!معنىأنيلبو.سنة11.لم.منيقربمامنذأحدثهابعدهـا،عديدةمراتجف

ماأونوعاوخمسينبأربعمائةعددهايقدرالتىالمتوطنةأسماكهمجموعةأنثهـو

منزمنىمقياغ!عبرتطورتقدمجموعةهيالبلطيات،أسماكمنيقرب

التباعدوبينعاددبينهانربطالتىالفترةوهى،السنينملايينمنوليس،القرون

يمكنبمابقوةأعجابناتئيرأفريقيابحيراتبلطيات.الكبيرالمقياسبهذاالتطورى

فصلفينضمنهاأنتستحقتكادوهىقصير.زمنىمدىفىالتطوريفعلهأن

".مباشرةأعيننا"أمامالمعنونالكتابهذا

"اليوكالبتولمر،ثوواحدجنسأشجارعليهاتغلبأسترالياوغاباتأدغال

المواقعمنهائلامدىلضلأع،نو1لم..عنيزيدمامنهاجدويو"،"ا؟لمالم،/إلما،.،لما!
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عصافيرعنلداروينالمأثورالمبدأثمنانطبقأنأخرىمرةيمكننا.البيئية

وأحدث"أخذقداليوكاليبتأنواعمنواحدانوعاأنيتخيلأنالمرءيكاد:الحسون

شهرةأكثرحتىهوملرذلكيشبهبما!ناكبل".مختلفةلنهاياتليصلتعديلفيه

كانأنه)أوأسترالياقيتوجد.الأستراليةالثدييةالحيواناتبمجموعةيتعلقفيما

وصولثوسببهايكونربماالتىالحديثةالانقراضاتتحدثأنقبلفيهايوجد

وحيوانات،والأرانب،والقطط،للذئابالإيكولوجيةالمرادفات(المحليينسكانها

هذهأنإلاغيرها.كثيرةوحيواناتالطائروالسنجابوالأسود،والزبابة،الخلد،

المألوفةالمشيميةالثديياتعنتماماتختلفجرابية،أوكيسيةحيواناتالمرادفات

وأسودوزبابةخلد،وحيواناتوأرانب،وقطط،ذئابمنالعالمأنحاءسائرفيلنا

منغيرلاقليلةأنواعمنكلهاتنحدرالأستراليةالمرادفات.طائرةوسناجب

لنيثاياتليصلتعديلفيهوأخدث"أخذقدفقطواحدنوعلعلهأوالكيسىالنملص

يصعبكائناتأيضاأنتجتقدالجميلةالكيسيةالحيوانيةالمجموعات!ذدمحتلفة".

تملأتكادالكنغرومنكثيرةآنواعهناكأستراليا.خارخلهانظائرتوجدأن

كنغروحالةالليموهـفىأوالقردلأشباه)أوالظبىلأشباهالملائمةاللئيةالمواقع

حجممدىوللكنغرو.بالعدووليسبالوثبوهناكهناتجوبولكنئهاالأشجار(

حجماأكبركنغروبحيواناتبدءاحتى)بلالكبيرالأحمرالكنغرومنبءاصتراوح

الكنغروإلىووصولا(مخيفمتواثبلاحمكنغروذلكفىبماانفرضتقد

العملاقةالكيسياتهناككانكذلك.الشجروكنغروالولبعنومنالحجمالصغير

الأسفلالفكفيالثنائيةالقواطعذواتالديبروتودونات،،القرنوحيدحجمفي

)3،ث!؟ولهللا(الحديثةالومباتبحيواناتقرابةصلةولها0،3-أحأ!(،)3،+هل

إلىيصلووزنها،أقدام6يبلغالكتفعندوارتفاععاياردات3يبلغطولهاولكن

.القادمالفصلفىأسترالياكيسياتإلئأعودسوف.ائتينطنين
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نأعقىأنأخشىولكنى،التالىالأمرأذكرأنبالغةسخريةيثيرممالعله

فىالأربعينعنتزيدالتىالأمريكيينالسكانمنالنسبةتلكبسببذلكأفعل

المقدسالكتابيتقبلونفأفرادها،الأولالفصلفيلهارئائىأبديتوالتىالمائة

التوزيععليهيبدوأنينبغىفيمافكرواهيالهم:أقوكوأنافيه،لماالحرفىبالمعنى

نأينبغىأفل!نوح.فلكمنكلهاتوزعتقدكانتأنهالوللحيواناتالجغرافى

اتجهناكلماالأنواعتباينانخفاضلقانونتطبيقمننوعبعضعندهاهناكيكون

لىحاجةلا؟أراراتجبلهىالبؤرةهذهتكونوربما-الحدثبؤرةعنبعيدا

51.نرماليسهذاأنللقارئأذكربأن

منبدءامداثايتراوحالتى-الكيسياتهذهكلأنفيالسببسيكونماذا

والبلبى)(،الكوالابحيواناتومرورا،الحجمالضئيلةالأكياسذاتالفئران

ما-واكيبروتودوناتالكنغرومنالعملاقةالحيواناتإلىووصولاأكاا،)ل!؟ا

إلىأراراتجبلمنوا!جمعفىكلهاثاجرتقدالكيسيات!ذهانفيالسبب

الكيسيات!هاتخذتهطريقأف؟المشيمياتمنأىمطلقاذلكتفعلولمأستراليا،

طريقهفىيتوقفأتالمنتشردقافلتهامنواحدلعضوولايحدثلمولماذا؟

النمببماالكبير؟الحريرطريقفيملاذبعضأوالصينأوالهندفيئربماليستقر

،المدرعالأرماديللوحيوانمنالعشرينالأنواع)كلالدرداواترتبةكلأنفي

،الكسلانحيوانمنالستةالأنواعوكل،المنقرضالماردالأرماديللوذلكفيبما

آكلمنالأربعةالأنواعوكل،المنقرضةالماردةالكسلاكحيواناتذلكفيبما

الجنوبيةأمريكاإلىمحتشدةمضتقدهذهالدرداواترتبةحيواناتكل(النمل

شعرأولجلدأثرفلاوراءها،مخلفاتأىتتركأندونهدفها،تخطئأندون

الجر\المحليينالس!ا%بلغةا.،عكلهذاويعنىبأسنرالياالصحليةالفوارص!منعنوالبلبى:)،(

)المزجم(.الأنفطويل
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لماذا؟الطريقبطولمكانبعضفئاستقروالمنأثرأىأودرعمنرقاقةأو

بما"،ح37؟!ه+أهأ،"الكافيومورهقوارضمنالتحتيةالرتبةكللهاانضمت

الضخمة،البريةوالأرانبوالباكه،الأغوطىوقوارضغينيا،خنازيرذلكفى

القوارضمنكبيرةمجموعةغير!ا،كثيرةوحيواناتوالشنشلاالماء،وخنزير

نأفيالسبب!وما؟آخرمكانأىفيتوجدولا،الجنوبيةأمريكابهاتتميزالتى

كلها)ءولاطع-الأأثه)ع(العريضةالأنوفذات"البلاتيرين"القرودمنفرعيةرتبة

لعددينبغىكانأماآخر؟مكانأىفيوليسالجنوبيةأمريكافىتوجدبأسرها

بينالضيقالحاجزذات"الكاتارين"القرودلباقئينضمأنالأقلعلىمنهاصغير

علىواحداتوعاأنيتبغىكانأما؟وأفريقياآسيافيأ؟1333!ح3ءلأاالمنخرين

الجديدالعالمفىتفسهسيجدالضيقالأنفىالحاجزذاتالكاتارينقرودمنالأقل

اتخذتأنالبطريقطيورلكلحدثلماذا؟الأنفالعريضةالبلاتيرينقرودمع

ولمالجنوبىالقطبقارةا!أنتركيتكاإلىمتجهةالمتهاديةبمشيتهاالطويلطريقها

الجنوبى؟عنحفاوةيقللنالذىالشمالىالقطبإلىطريقهصنهاواثطائريتخذ

ومرةمدغشقر،فىنفسهالليمورمنالسلفالحيواناتأحدوجدأتثث

سبعةفيوجدالآنأماغير.لاوحيدنوعمنكانأنهجداالممكنفمنآخرة

هذهحجميتراوح(.منقرضةأنواعبعضلها)يضافالليمورمننوعاوثلالون

والليمورالهامستر،منحجمهقيالأصغرالقزمالفأرالليموربينماالحيوانات

زمنمنمنقرضاراحوقد،الدبيشبهوالذىالغوريلا،منحجماالأكبرالعملاق

مدغشقر.فىتوجدمنهاواحدلآخر!ذهالليمورحيواناتوكلتماما.حديث

ىأمدغشقرفىيوجدولا،العالممنآخرمكانأىفىليمورحيواناتتوجدلا

منكرىمنالمائةفىالأربعونيعتقدالتىالطريقةالسماءبحقهىماقرود.

السبعةكلأنحدثهر؟الوضعبهذاتكونأنإلىبالأموروصلتأنهاالتاربح

لئعبرواحدكيالثفيمحتشدةسارتقدالليموراعآنومنالأكثرأونوعاوالثلاثين
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حالةفيالحرفى)بالمعنىالأدبارموليةنوحفلكمنللنزولالخشبئاللوحهابطة

وحيداأثراتتركأندونمدغشقر،إلىسريعاتنطلقوهى(،الحلقى()الذيلليمور

أفريقيا؟وعرضرطولكلخا!مكانأىفى،الطريقجانبعلى

صغيرةجوزثمرةفوقبمطرقتئعنيفاأهموئأنيؤسفنى،أخرىمرة

فىأربعيننسبةعنيزيدما!ناكلأنذلكأفعلأنعلئيلزمانهإلاهكذا،وهشة

نأينبغىكاننوح.فلكبحكايةحرفيايؤمنونالأمريكىالشعبمنالمائة

ذلك،يكلفهمانتحملأنيمكننالاأنناإلا،العلممعطريقنانواصلوأننتجاهلهم

لأطفالهمالبيتسييدرسونوهم،المدارسمجالسفىيتحكمونأناسهؤلاءلأن

منالكثيرينيتضمنونوهمالصحبح،العلممدرشىمعالتواصلمنليحرموهم

حتىابىالوالأيات،حكاموبعض،المتحدةالولاياتفيالكونجرسأعضاء

لبناءرالنمل!لمةالمالكيمهؤلاءالرنيس.ونائبالرئيسلمنصبالمرشحين

ميكانيكيةنماذخالأطفاليمتطىحيثالمتاحفبناءحئىبل،والجامعاتالمعاهد

كانتاكيناصوراتثتهأنبوقارطفالل!6ويتال،الحىبالحجملدبناصورات

بزيطانيافإن،الحديثةالرأئاستطلاعاتتبينوكماالوجود.فىالبشرتشارك

بريطالياأنعلىهذايفغأنينبغئلعله)آوالمعتتاتثتهعنكنيراتبتعدلا

الإسلامى.العالمومعظمأوروبامنأخرلىوأجزاءهيذلك(،فىأمريكاتتفم

ممنالسخريةعنأحجمنا11إوحتىأراهـات،جبلجانباتركناإذاحتى

تنطبقمماتتةمتماكللك1معنستظ!ر،الحرفىبالمعنىنوحفلكأسطورةيأخذون

تصميمإلىيؤدلىالذفذلكسببأىسنفصلة.الأنواعخلقعننظريةأىعلى

الذىالملائمالمضبو!أالنمطفيلكوالقاراتالجزرفوقمزروعةبحرصرالأنواع

لماذا!؟تطور!امكانمنوانتث!رتتطورتقداعا/لأنوثذهأنيقاوملابماح.

الثترحكل(أولص!اء.اءإبحلناتءللهلنتابعبلطوتخلبتمبزأللمو)"(
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مكانيكونلماذا؟آخرمكانأىفيوليسمدغشقرفيالليمورمكانيكون

والقرودوحدها،الجتوبيةأمريكافيالعريضةالأنوهذاتاليلاتيرينيةالقرود

ثديياتتوجدلالماذا؟فقطوآسياأفريقيافيالضيقالأنفىالحاجزذاتالكاتارينية

للحيواناتيحدىلماذا؟!اكالطيرانتستطيعالتىالوطاويطسوىنيوزيلندافي

ولماذا،المجاورةالجزرفوقالحيواناتوثيقاتشبهأنهاجزرسلسلةفيالموجودة

تلك-إخطاؤهيمكنلاالشبهكانوإن-أقلبدرجةتشبهأنهاتقريبادانمايحدث

أستراليافيتوجدلماذا؟كبيرةجزيرةأوقارةأقربفوقتوجدالتىالحيوانات

،هناكالطيرانتستطيعالتىالوطاويطعدافيماأخرىومرةفقط،الكيسيةالثدييات

الحقيقة؟بشرياالمصنوعةالكانوقواربفىتصلأنيمكنالتىالثيياتوتلك

وكلجبلقمةوكل،نهروكلبحيرةوكل،جزيرةوكلقارةكلمسحناإذاأنناهي

توزيعمعنىلفهمالوحيدةالطريقةفإنصحراء،وكلغابةوكل،السفوحفيواد

عنمبنهفيداروينبصيرةنتبعأنأخرىمرد!ي،والنباتاتالحيوانات

منقلةبينمنأنهحقاالمرءيتخيلاقدا:جالاباجوسفىالدوريةعصافير

ناياتإلىليصلتعديلفيهوأحدثمنهاواحدنوعأخذ...الأصليةالعصافير

11.مخثلفة

قليلعددفيوعرضاطولايسعىوظلالجزربهذهمفتوناداروينكان

استنبطحلىأنهبلالبلجل.بسفلنهرحللهأثناءوذلكلمحدره،لهعدداكانوإبئمنثا

التىالجزرتلك،رئيسيةفئةمنجزربهاتتشكلالتئالطريقةعنالمذهلةالحقيقة

الحاسمةالأهميةإدراكإلىلاحقاداروينتوصل.المرجانيةتسمىحيواناتتبنيعا

الاجاباتلحسمعديدةتجاربوأجرى،بنظريتهيتعلقفيماوالأرخبيلاتللجزر

هذهيستخدملمكان)وإنللتنواعكتمهيدالجغرافىالانعزالحولالأسئلةعن

لفتراتالبحرمياهفيبذوراأبقىالتجاربمنعددفيفإنهوكمثل(.الكلمة

نأبعدحتىالإنباتعلىبالضرةاحتفظمنهاالبعضأنعملياوأثبت،طويلة
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ومنالمجاورد.الجزرإلئالقاراتمرللانجرافيكفىطويللزمنغمرت

ذلكداروينواستخدم،البحربماءفورايموتالضفادعبيضفإنالأخرىالناحية

:للضفادعالجغرافىالتوزيعبشأندالةحقيقةليفسربمهارة

جزرفيبأكملهاحيوانيةرتببغيابيتعلقفيما

نأطويلزمنمنفنسنتسانتبورىلاحظ،المحيط

ضفدعوالعلجوم)الضفدع،)83أ!أ"3!3،!!(الضفدعيات

الجزرمنأىفوقأبداتوجدلاالماء(وسمندل،الطين

للمحمقجهدابذل!قد.الكبرىالمحيطا!فيالمبعنرةالكثدرة

منيهناكأنعلى.دقةبكلحقيقيةووجدتهاالدعوىهذهمن

الكبرىالجزيرةجبالفوقتوجدضفدعةهناكأنهلىأكد

كانت)إذاالاسنثناءهذا.أنأظنأنىعلىنيوزيلندا،المسماد،

جليدى.عاملطريقعن3تفسيريمكن(صحيحةالمعلومات

منهكذاشاملاغياباالماءوسمندلوالعلجومالضفدعغياب

بظروفهاتفسيرهيمكنلاأمرالمحيطةالجزرمنالكثير

الحيواناتهذهتلاطمالجزرأنالحقيقةفييبدوبل،الفيزيقية

ماديرا،جزرإلىأدخلتالضفادعأنذلكخاص؟بوجه

أصبحتحتىبالغاتكاثراونكاثرت،وموريشيوسوالآزور،

معروفوبيضهاهيالحيواناتهذهانعلى.إزعاجمصدر

رأىففيوبهذاالبحر،بماءمباشرةتموتأنهاعنها

صعوبةهناكستكونأنهندركأننستطيعأنناالشخصى

فيالسببهوهذافإنوبالتالىالبحر،عبرانتقالهافىهائلة

منسيكونأنهعلى.محيطيةجزيرةأىعلىتوجدلاأنها
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فىالسببنعرفأنالتكوينسفرنظريةحسبجداالصعب

.هناكتكوينهايتملمينبغىفيماأنها

عنلنظريئهبالنسبةللأنواعالجغرافىالتوزيعأهميةتمامايعىداروينكان

الحيواناتأنافترضناإذاتفسيرهايمكنالحقائقمعظمأنداروينلاحظالتطور.

فعلا-نجدهماهووهذا-ذلكمننتوقعأنينبغى.تطورلهاحدثقدوالنباتات

كحفرياتنفسهاالقارةفوفعاشتقدتكونأنإلئتنحوالحديئةالحيواناتأن

قريبةصلةعلىأو،الحديثةالحيواناتأسلافتكونانمعقولنحوعلىيمكن

فيتتشاركالحيواناتأن-فعلانجدهماوهو-نتوقعأنينبغىكذلكبأسلافها.

يلقىوهو،الموضوع!ذاعنداروينقالهماهاكمتشبهها.أنواعمعنفسهاالقارة

جيدا.يعرفهاكانالتىالجنوبيةأمريكالحيواناتخاصاانتباها

منمثكمتجهاالطبيعىالتاريخعالميسافرعندما

مذهولايتنبهأنيفوتهأنيمكنلافإنهالجنوبإلىالشمال

منمتتاليةمجموعاتتحلأنبهيحدثالذىللأضملوب

متمايزةمجموعاتوهى،الأخرىمكانإحداهاالكائنات

قرابة.عكقةبينهاأنالواض!حمنكانوإنخاص،بوجه

معاترتبطالتىالطيورصنوفمنالعابمهذايسمعسوف

منهايسمعسوف،متمايزةصنوفاكانتوإنوثيقاارئباطا

علىبنيتأعشاشلهاأنويرى،تتماثلتكادصوتيةنفمات

تكادألوانلهوبيضهاتماما،تتماثللموإن،متشابهنحو

مالجنمضيهقمنألقريبةالسهولفىيسكن.متماثلةتكون

يسكقبينما(،أمريكى)نعام3"،8ا!ح"الرية،منواحدنوع

الجنسمنآخرنوعلابا*تاسهولفيالشمالائبادفى
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نعامأوحقيقىنعامالسهولهذهمنأىفىيسكنولا؟نفسه

أفريقيافىيوجدالذىالنعاممثلأىولحه+ع""الإمو،

سهولنفسفينرىونحن.العرضخطنفسعندوأستراليا

الفسكاشو(!!هول)،)غوطىلأااناتحيولاباإتا

منمالديناعاداتمثلنفسهاالعاداتلهاالتى)!"أ،!!أءأه(

أمريكية.بنيةنمطبوضوحنظهرأنهاإلا...البريةالأرانب

جبليانوعانجد"كورديليرا"فىالعاليةالقممإلىنصعدعندما

قندسحيوانأىنجدلاالمياهإلىنظرناإذا؟الفسكاشمن

وخنزبر(ل!هح)ولهالكيبحيواننجدوإنما،المسكجرذأو

الأمريكى.النمطمنقوارض)!3!هلاه!ح(،الماء

نطاقتفسيراستطاعقد!كذاوداروين،المشتركللح!م!إعمالأغلبهفي!ذا

حولمعينةحقائقهناكأنإلا.المشتركالخسبواسطةالملاحظاتمنهائل

تفسيرإلىتحتاخالصخور،توزيعوحولوالنباتاتللحيواناتالجغرافىالتوزيع

نأإلئسيؤدىوكان،مشتركحسأىعنتمامابعيدتفسير:مختلفنوعمن

فحسب.بأمرهعرفأنهلو3ويسحرداروينيذطل

؟الأرضتتحركهل

كبيرحدإلىهىالعالمخريطةأنيعتقدونداروينزمنفىالناسكلكان

فيماأرضيةجسوروجودبإمكانبالفعليقرونداروينمعاصرخمابعضكان.ثابتة

أوجهمنيوجدمامثلايفسرواحتىوذلك،المياهتحتالآنغمرتقدمضى

إلىمغرمانفسهداروينيكنلموأفريقيا.الجنوبيةبأمريكاالنباتيةالحياةفيتماثل

نأعلىالحديثةبالأدلةسيبتهجكانشكبلاولكنهالأرضى،الجسربفكرةكبيرحد
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أفضلبعيدحدإلىيوفرهذا.الأرضكوكبوجهفوقتتحركبأكملهاالقارات

بالنسبةخاصة،والنباتاتالحيواناتتوزيععنرئيسيةمعينةلحقائقتفسير

الجنوبيةأمريكاحفرياتبينتمالفىأوجههناكفإنلذلكوكمثل.للحفريات

الآننفسرهاونحنوأستراليا،والهتدومدغشقر،،الجنوبىالقطبوقارةوأفريقيا،

ه!ذهكلتوحدوقتذاتكانتالتىالعظمىالجنوبيةجوندواناقارةإلىبالرجوع

مرغمايكونمتأخرايأتىالذىالشرطةمحققفإنأخرىمرة.الحديثةالأراضى

حقيقة.التطورأناستنتاجعلى

عالمهو،عادةشممىكانتكماالقازى"،"الانجرافبنظريةنادىمنأول

إلىنظرمنأولفيجنريكنلم(.0391-)0188فيجنرألفريدالألمانىالمناخ

خطمعيتوافقماكثيراالجزرأوالقاراتإحدىشكلأنليلاحظللعالمخريطة

الصورلغزمنقطعتانالأرضمنالكتلتينهاتينوكأنلهاالمقابلالساحل

عنهناأتحدثلستلضاما.بعيداالمقابلالساحلخطكانوإنحتى،المتشابكة

محكماتعشقاالخارجيةخطوطهاوتعشقوايتجزيرةملر،محليةصغيرةأمثلة

إنما.هناك"انث"سولمضيقوجود!ناكيكونيكادلاوكأنماهامبئمير،ساحلمع

أنهيبدونفسهالنوعهذامنماشيئاهناكأنهوسبقوهومنفيجنرلاحظهما

يبو.الماردةوأمريكاأفريقياقاراتبينالمتواجهةالجوانببكليتعلقفيماحقيقى

بينماأفريقيا،غرببروزمعليتلاءمخياطقصثهقدوكأنهالبرازيلىالساحل

فلوريدامنالنمماليةأمريكاساحلمعجيدايتلاءمأفريقيابروزمنالشمالىالجزء

فيجنرأوضصحفقد:تقريبيةبطريقةالأشكالتوافقعلىالأمريقتصرلاكندا.حتى

منالشرقئالجانبوأسفلأعلىالجيولوجيةالتكويناتفئأيضاتوافقوجود

أقلهوماهناكلأفريقيا.الغربىالجانبمنالمناظرةالأجزاءمعالجنوبيةأمريكا

معجيداتلاؤمايشكللصغشقرالغربىالساحلأنوهو،هينةبدرجةوضوحا

يقعالذلىالأفريقىالساحلمنالجنوبىالجزءمع)ليسلأفريقياالشرقىالساحل

الجزءبينماشمالا(،الأبعدوكينياتنزانياساحلمعوإنمامدغشقر،إهـاءالا!
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لغربالمستقيمالحرفمعيتشابهلمدغشقرالشرفىالجانبمنالمستقيمالطويل

وأمريكاأفريقيافيعليهاعئرالتىالقديمةالحفرياتأنأيضافيجنرأوضحالهند.

بمادائماظلتقدالعالمخريطةكانتلوالمتوقعمنأكبربدرجةئتشابهالجنوبية

لجنوبالكبيرالاتساعاعتبارمعذلك،يحدثأنأمكنكيف.الآنعليههي

هلأولثخرى،إحداهماقرباأكئرمرةذاتالقارلانكانتهل؟الأطلسىالمحلط

لاحظلزمنها.سابقةوقتذاكتعدولكنها،مغويةفكرةثهـذه؟متحدتينحتىكانتا

منذلكيشابهمايوجدكماوالهند.مدغشقرحفرياتبينتمالروجودأيضافيجنر

أوروبا.وحفرياتالشماليةأمريكاشماكحفرياتبيندالةتماثلات

هو،هرطقةفيهجريئافرضئافيجنريطرحأنإلىالملاحظاتثذهأدت

قارةفيمعامندمجةكانتالكبرىالعالمقاراتكلأنفطرحالقارى.الانجراف

زمنعبربانجىأنطرحكما".)ثهس!ثه!،أث!ع("بانجئ،سماهاالضخامةفائقة

،الآننعرفهاالتىالقاراتلتشكلنفسهاهيأوصالهافككتقدهائلجيولوجى

هكذا.الانجرافمنبعدتنتهولمالحاليةمواقعهاإلىببطءالقاراتهذهوانجرفت

إذاعمايتساءلونوهم،المتشككينفيجنرمعاصرىصوتيسمعالمرءيكاد

أنناعلئحاليا.الشارعلغةاستخدمناإذامخدر،منشيئادخنقدفيجنركان

كانمماالرغمعلىمصيبا.يكونيكادأنهأو،صوابعلىكانأنهالآننعرف

فرضهأنأوضحأنيجبأننىإلا،التخيلعلىوقدرةنظربعدمنفيجنرعليه

تكتونياتعنالحديثةنظريتناعنقدرهلهاختلافايختلفالقارىالانجرافعن

سفنوكأنهاالمحيطاتعبرطريقهاتشقالقاراتأنيعتقدفيجنركاناكواح.

دكتورلدىالمجوفة""بوبسيبتلجزيرةمثلالمياهفىتماماتطفولاوهى،ماردة

أقام.الأرضلكوكبالسائلةنصفالوشاحطبقةفوقتطفووإنمادولتيل)5(،

يكفى.بماالمعقولةأسبابهاولهاذلك،فىتشكيككلهاقلاعاالآخرونالعلماء

)المترجم(صعها.الحديثويتباللالحيواناتلغةيفمفبيطرلطبيبانيةروشخصية:شولتيلد.)+(
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الجنوبيةامريكاحجمفيجرماتدفعأنشمتطيعالتىالجبارةالقوىللكهيما

الحديثةالنظريةتخلالفكيفأشرحسوف؟الأميالآلافمنلمسافةافريقياأو

لها.الداعمةالأدلةإلىالوصولقبلفيجنرنظريةعنالألواحلتكتونيات

نظرية!سطالهمكارنونىرسم

الفارى""الالجرافعنفيجنر
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ذلكفىبماكله،الأرضكوكبسطحفإنا!واحتكتونياتنظريةحسب

حلةم!لمتراكبةصخريةألواحمنسلسلةمنيتكون،المختلفةالمحيطاتقيعان

البحر.سطحمستوىفوقترتفعلدلواحتكثيفاتهىنراهاالتىالقارات.مدرعة

تبحرلافيجنرقاراتبخلافالألواحالبحر.تحتيقعلوحكلمنالأكبرالجزء

سطح"هي"وإنما،الأرضكوكبسطحخصطريقهاتشقلاأوالبحر،خكل

قطعمثلمعاتتشابكنفسهاالقاراتأنفيجنرملرنعتقدلادعنا.الأرضكوكب

هكذا.الأمرليس،الأخرىعنإحداهامنفصلةتشدأنهاأوالمتشابكةالصورلغز

طرفعندمستمراإنتاجهيتواصلالألواحأحدأنفيذلكمنبدلانفكردعنا

اللوح.لحظةبعدأشرحهاسوف،البحرقاعانتشارتسمىرائعةعمليةفييئتامى،

اكواحأنأومجاور.لوحتحت"لأسفل"مسحوبايكونقدأخرىأطرافعند

تظهر001الملونةالصفحةفىالصورة.الآخربطوكأحدهاتنزلققدالمتجاورة

أطراففيهتمرالذفالمكانوهوكاليفورنيا،في"أندرياسسان"صدعمنجزءا

قاعانتشارتأثيرمجموعالآخر.فىيجزوأحدهماأمريكاوشمالالباسفيكلوحى

كلهالكوكبسطت.الألواحبينثغراتتوجدلاأنهيعنىلأسفلالسحبمعالبحر

مجاور،لوحأسفلجواتبهأحدعندبالسحبنمطيايختفىمنهاوكل،بألواحيغطى

فيالبحرقاعلانتشارمنطقةمنخارجاتناميهأثناءآخر،لوحعيربالانزلاقأو

آخر.مكان

ذاتوأنهبدلاالذكأالهائلالأخدودوادففينفكرأنالإلهاميثيرلمماإنه

المستقبلفيسيكونمابينجوندواناقارةخايركالثعبانملتوياطريقهشققديوم

موجودهومامثلببحيراتمرقطاأولاكانأنهشكلا.الجنوبيةوأمربكاأفريقيا

أمريكابينماالبحربماءلاحقاامتالضإنهثمأفريقيا.بشرقالصدعوادلىفيحاليا

نتخيلدعنا.بقوةلانتزاعهامبرحةتكتونيةآلاممعاناةمعبعيداتجزالجنوبية

عبريحملقهووودينوصورىقوىخرافىإنسا!بعض!مرحباالذهـي!؟قىالمنظر
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فيجنركالى".جوندوانا"غربعندببطءتتباعدالتىالضيقةالطويلةالمضايق

مصادفة.يكنلمالمتشابكةالصورلنزقطعمثلالأشكالتكاملأنفيمصيبا

بينهاماخلالطريقهاتشق!ائلةأطوافتشبهالقاراتبأناعتقادهفيأخطأولكنه

إلاليساالقارى،ورفهماهماوأفريقياالجنوبيةأمريكابالبحار.ملينةئغراتمن

الألواحالبحر.تحتالصخريةأسطحهمامنالكثيريقع،لوحينمنمتكئفةمناطق

غلافحرفياالكلمةهذهوتعنى-س!"30،)،أ)ص!3).(الصلبالحجرئالغلافتشكل

-المصثورتصفالساخن(الانسيابى)الغلاففوقيطفواكلى-الصخر

ملروهشاصلباليسأنهبمعنىضعيفالانسيابىالغلاه.الضعيفالغلاف

ما:حدإلىالسائليشبهبمايسلكهووإنماالحجرى،للغلافالصخريةالألواح

مصهورا.بالضرورةيكنلموإنالطوفى،حلوىأوالمعجونمثلمطواعفغو

لامو!بمركزدائريينغلافينبينالتمييزهذاأنالبلبلةمنشيناينيرممالعله

علىيتأنسرالذفو"الوشاح"،"الفشرة"بينبأكتزالمألوفالتمييزبالكامليطابق

الفيزيقية.القوةعلىوليئ!الكيميائىالتكوين

الصلب.الحجرىالصخرمنمتميزيننوعينمنتتكونالألوا!امعظم

سمكهاجدا،كثيفنارىصخرمنتقريبامتسقةبطبقةمغطاهالمحيطاتقيعات

منسطحيةطبقةتعلوهاث!ذهالنارىالصخرطبقة.كيلومترات01منيقرب

أصبحتلوحمنمساحةهيالقارةفإن،أخرىمرة.والطينالرسوبىالصخر

اللوحيزدادحيثالارئفاعهذاإلىعلتوقدالبحر،سطحمستوىفوقمرئية

تكوينهايتمالبحرتحتالألواحأجزاء.كثافةأقلصخرمنإضافيةبطبقاتسمكا

والحافة،الجنوبيةأمريكالوححالةفيالشرقيةالحافة-حوافهاعندباسئمرار

)المترجم(.الأرضيةالقشرة:الححرففالفر6)5(

)المنرجم(.الأرضيةللقشرةالتالىءالجزالانسبالىالعلاف،()!
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الأوسطالأطلسىالحيدتشكلانالحافتانهاتانالأفريقيى،اللوححالةفىالغربية

حتىأيسلندامنبدءاالاطلسىمنتصصفيطريقهيشقو!وكالثعبانيتلوىالذى

إلىيصلالذىالحيدمنالوحيدالمهمالجزءحقاهئوأيسلندا،الجنوبأقصى

السط!.

منأخرئأجزاءفيأخرىألواحمنتيرزالبحرتحتمشابهةحيودهناك

وكأنهاتعملالبحرتحتالموجودةالحيود101(0الملونةالصفحات)انظرالعالم

لتعلووتنبجسالبطىء(،الجيولوجىالزمنىالمقياس)حسبطويلاتمتدنوافير

البحر.قاعرنشرتسمىوالتىقبلمنذكرتهاالتىالعمليةفيالمصهوربالصخر

ويدفعشرقا،الأفريقى!باللويدفعالأطلنطىوسطفيالبحرقاعنشرحبأنيبدو

مرنانغطاءانلثمامكتبينبصورةتشبيهلذلكطرحغربا.الجنوبيةأمريكاح

نلذكرأنبشرطالفكرةتنقلصوردوهئ،متباعديناتجا!ينفيينتشرانمنزلقان

الحقيقةفيبل.البشريراهأنمنأبطأء،البطبالغزمنىبمقياسيحدثكله!مذاأن

نموسرعة-ينسىلاتشبيهاوأفريقياالجنوييةأمريكاتباعدسرعةدائماتشثه

حقيقةمبتذلا.كليشيعايصب!كادحتىدائماينسىلااستمرتشبيهوثواليد،أظافر

لعمرإضافيةشهادةفيها،الأميالآلا!منبمسافةمتباعدتينحالياالقارتينوجود

منالمستقاةالأدلةتماثلشهادةوهى،الإنجيلئعمرهمعيتنافىالذىالهانلالكون

الرابع.الفصلفيقابلناهاالتىالإشعاعىالنشاط

إلىأسارعأنوينبغئ"يدقعالحيدأن"يبدوعبارةالتوفيالآناستخدمت

التىالمنزلقةبأغطيتهاالمكاتبفينفكرأنالمغرىلمنإنهذلك.عنالئراجع

بكلالخاصةالقاراتألواحالخلفمنتدفعأنهاعلى،للسطحالعمقمنئنبجس

جداكثيراأضخمالتكتونيةا!واحخطأ.كلهوالقباسواقعى،غيرهذاأنإلامنها.

ذلكلعلالمحيطوسطحيدبطولتنبجسبركانيةبقولىالخلفمنتدفعأنم!
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الآنأنناإلا.ضخمةبترولناقلةيدفعأنسباحتهأثناءضفدعفرخيحاوكأنيشبه

سائل،كشبهقدراتهبمدى،الضعيفأوالانسيابىالغلاف.المهمةالنقطةإلىنصل

الانسيابىالغلافاح.ا!ومسافةكلتحت،سطحهكلخ!يرتمتدحملتياراتفيه

الاتجاهفيليعوديلتفثممشمق،اتجاهفىبطيئايتحركواحدةمنطقةأئفي

لوحتحتالانسيابى،الغلافمنالعلياالطبقة.الأعمقطبقاتهإلىهابطاالمضاد

تصوريمكنلاكانوإذا.الغربإتجاهفيبإصرارتتحركمثلا،الجنوبيةأمريكا

أمريكالوحأمامهاتدفعلأنالكافيةالقوةلهاالمنزلقة"المكاتب"أغطيةانبجاسأن

طريقهببطءيشقللحملتياراأنتصورئماماالممكنمنأنهإلاكله،الجنوبية

نأبذلكيستطيعا!واح،لأحد"السفلىالسطحكل"تحتامتسقاتجاهفىمطردا

أفراخعننتحد!لاهكذاالآننحن!الطافى".قارتهعبءكلمعهيحمل

أوقفتوقدهميولدت""تيارفيضخمةبتروكحاملةثمناكتكونعندما.الضفادع

التيار.معستسيرأنهاحقاسيحدثمحركاتها،

إلىأعودأنالآنعلى.التكتونيةاكواحعنالحديئةالنظريةبإيجازهذه

كلحالةفيطبيعئهوكماهنا،انناالواقع.صادقةنظريةأنهاتثبتالتىالأدلة

الأدلة،منالمختلفةالأنواعمنالكثيره!ناكأننجد)1(،الراسخةالعلميةالحقائق

منالمستقىالدليلعنسأتحدث.وروعةأهميةأكثرهاعنفقطسأتحدثولكنئ

هناالأمر.مغناطيسيةشرائطمنفيهاممايستقىماخاصةالصخور،عصور

الذىالشرطة"محققعنقصتىيطابقأمثلتوضبحوفيه،يصدقيكادلابمارائع

واحدلاستنتاجالوصولإلىبإصراريدفعهماويجد"الجريمةلمشهدمتأخرايصل

بالمعنىالراسخةالحعانقمنفإنها،التطورعنالحديثة"بالنظرية"يتعلقفيماالحالهوكما)1(

فىبهالذهـاسنشثدتنجليزيةل!6أكسالوردقامولرتعريفاتأولفىالنظريةلكلمةالطبيعى

بالمتلرطة.ئسملتهوأعدت،الأو!الفصل

لأ)(1



البصماتإنه:الأصابعلبصماتجدامماثلشىءبعضهناحتىلدينابلفقط.

الصخور.فىتوجدالتىالماردةالمغناطبسية

فيالأطلنطىجنوبعبررحلةفيالمجازىالمحققنصاحلاسوف

أعماقفىالرهيبةالضغوطتحملعلىالقدرةولهاالطلبحسببنيتغواصة

ابلداءالصخرمنعيناتعلىللحصولملقابلاستخدامالغواصةخهزت.البحر

للغلافالبركانيةالصخورإلىونزولاالبحر،لقاعالسطحيةالرواسبمن

الصخرعيناتلتأريخمتنهافوقمعملأيضافيهاالغواصةأنكما،نفسهالانسيابى

يتجهسيرخطالمحققيضع(.الرابعالفصك)انظرالإشعاعىالقياسطريقعن

بعشرالاستواءخطجنوبعرضخطعندالبرازيلئ"ماسيو"ميناءمنشرقا

للرهالضحلةالمياهخاسيقربماأوكيلومتراخمسينتقطعأنبعد.درجات

أبوابئنزلفإننا(،الجنوبيةأمريكامنجزءاحألياهدفناحسبيعد)اكىالقارى

فيتحفظفيهاكلمةمن)يالهاالغطسفيونأخذالعالىالضغطمنالحماية

طبيعيارؤيتهيمكنالذىالوحيدالضوءحيثأسفلفيللأعماقفنغطسإ(،التعبير

فىشمكنالتئالبشعةالوحوشمنتنبعثوهىمخضرةتبرقعارضةلشرارةهو

عنا.الغريبالعالمهذا

).((قامة.3..)بعمققدم.2...منيقربماعندالقاعإلىنصكعندما

منقلبعينةونأخذالبركانىالحجرىالغلافحتىبالملفابلأسفلنحفرسوف

ويسجل،عملهفيالغواصةمتنعلئبالإشعاعالتأريخمعمكينطلقالصخر.

الغواصةتتحركسنة.مليون014منيقربمامنذسفليا،طباشيرياعصرا

الصخر!نعيناتأخذمعالعاشر،الموازىالخطبطولالشرقتجاهبصعوبة

فىالمحققويتأمل،بحرصعينةكلعمريقاس.متكررةفتراتعلى

)المترجم(.أقدام6يساوفالماءلعمقمقياسرالقامة)+(
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يبحثأنعليهيكونلن.الأنماطمننمطوجودعنباحثاالتأريخات،

شرقانسافربينما)+(.واطسوند.حتىولاأحدايفوتلاأمرهذاطويلا،

تكونأنإلئبوضوحتتجهالصخورأننجدالبحر،لقاعالعظمىالسهوكبطول

منيقربماإلىنصلعندماباطراد.عمرهاصغرويزدادعمرا،وأصغراصغر

العصرلأواخرتنتمىالصخرعبناتاننجدرحلتنا،فيمتراكيلو.73

عندهحدثأنهيتفقوقتوهذاسنة،مليون65منعمرمنيقرببماالطباشيرى

بينماسنا،وأصغرأصغرصخورنحوالنزعةشمتمر.الديناصوراتآخرانقراض

سلسلةسفوحتبينفيللغواصةالكاشفةالأضواءوتبدأالأطلسى،وسطمننقترب

الملونةالصفحة)انظرالأوسطالأطلنطىحيدهوهذاالماء.تحتعملاقةجبال

ولأعلى،لأعلىنزحفنظلشملقه.فيغواصتناالآنتبدأأنيجبماوهو1(10

أصغرتغدوالصخورأنتلاحظزلناولاصخر،عيناتنأخذزلناماونحن

عمرهافىالصغربالغةالصخورتكونالحيد،قممإلىوصولنامعسنا.وأصغر

هذا.طازجةكلافاغيرلاالتوفيالبراكينمنانبجستقدتكونربماأنهاختى

الأطلنطىحيدمنجزءأسنسيونجزيرةكبير.حدإلىحدثماهوالحقيقةفي

-التفجراتمنحديثةلسلسلةكنتيجةالبحرس!حفوقالحيدهذايرزوقدالأوسط

بمعاييرحديثأنهأفسنة؟ملايين6منذيكونربماذلكأنبمعنىحديثةحسن،

بالغواصة.رحلتناطولمنهاعيناتأخذناالتىالصخور

الرواياتفىالمشورالمحفقهولمزلشرلوكمساعداويعمل،روائيةشخصيةواطسوند.)5(

.)المترجم(دويلأرتزكونانلسيرالبوليسية
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إلىلنهبطالحيد،منالآخرالجانبعبرافريقيا،تجاهننطلقالآنهيا

قدوكماالصخر،عيناتاخذنواصلالأطلنطى.شرققاععندالعميقةالسهول

افريقيا.تجاهنتحركنحنسنا،اكبرباطرادتغدوالآنالصخورفإن،القارئخمن

الأوسط.الأطلنطىحيدإلىالوصولقبللاحظناهالذىللنمطمرآةصورةهناها

انتشارأثناءتباعدفييتحركااللوحان.ذلكتفسيرفيالمحققالمخبرالآنيشكلا

يأتىالمتباعديناللوحينإلىئضافجديدصخرهناكالحيد.عنبعيداالبحرقاع

فوق،مضاديناتجاهينفيبعيدائحملثمنفسهللحيدالبركانىالنشاطمنكله

الأفريقىبللوحنسميهاالتىالمنزلقةالهائلةالمكتبا!يةمنالآخراوواحد

هذهتوضحوالتىالملونة101صفحةفيالإضافيةالألوان.الجنوبيةامريكاولوح

سنا.الأصغرهيبالأحمرالملونةفالصخورالصخور،عمرعلىتدلالعملية

الأطلنطىحيدجانبىعلىالعمربروفيلاتانكيفيرىأنالقارئيستطيع

للآخر.مرآةصورةجميلنحوعلىمنهاكلتشكلالأوسط

نمطاالمحققالمخبريلاحظ.روعةستزدادولكنها!رائعةقصةمنيالها

عينات.الغواصةمتنفوقالمعملفيمعالجتهاعندالصخورعيناتفيأرهف

بعضفيهاالحجرىالغلافمنالعميقالجزءمناخذتالتىالصخورقلب

تتجمدعندماجيدا.مفهومةظاهرةهذه.البوصلةإبرةمل!،قليلةمغناطيسية

استقطابشكلفي،للأرضالمغناطيسىالمج!عليهاينطبع،المصهورةالصخور

إبروكأنهاالبلوراتتسلكالنارى.الصخرمنهايضنعالتىالدقيقةللبلورات

لحظةفيإليهتشيركانتالذىالاتجاهفيواحتبست-خمدتقددقيقةبوصلة

الأرضقطبأنطويلزمنمنذالمعروففمن،والآن.المصهورةاللافاتجمد

تياراتنزبسببذلكيكونوربمامتجولا،يتحركولكنهثابتاليسالمغناطيسى

القطبيقع.الكوكبقلبفيالمصهوريزأوالنيكلالحديدمزيجفيبطيئة

يبقىلنولكنهكندا،شمالفي"المحل!مبمير"جزيرةقربحالياابشمالىالمغناطيسى



فإنهم،مغناطيسيةبوصلةباستخدامالحقيقىالشمالالملاحونيحددحتى.هناك

معلا؟خرىسنةمنيتغيرالعاملوههـذا،تصحيحعاملإلىاللجوءإلىيحتاجون

للكوكب.المغناطيسىالمجالإستقرارعدم

كانتالتىالمضبوطةالزاويةشمجيلبدقةالمحققمخبرنايواصلطالما

المغناطيسىالمجالفإنبالملفاب،استخرجهاعندماالصخرقلوبعيناتفبهاتقبع

الذىاليومفيللأرضالمغناطيسىالمجاكوضععنسيخبرهقلبكلفيالمتجمد

المجالأنيتفق.الحاسمةالملاحظةإلىبناهياوالآناللافا.منالصخرفيهتجمد

مئاتالآلاهـأوعشراتمنمنتظمةغيرفتراتعلىبالكاملينعكسالمغناطيسى

المصهورالقلبفيرئلسيةتحولاتهوذلكسببأنويفترض،السنينمنالآلا!

إلىينقلبالمغناطيسىالشماليشكلكانمافإنهكذاالحديد./النيكلمنالمكون

ينقلبالمغناطيسىالجتوبيشكككانوما،الحقيقىالجنويىالقطبقربموضع

تجمدليومالمعاصرالمغناطيسىالشمالوضعبالطبعالصخوروتلتقط.الشمالإلى

لانعكاساتكنتيجةالبحر.قاعأعماقمنلأعلىالمنبجسةاللافاالصخوهـمن

قياسجهازيستطيع،السنينآلافمنقليلةعشراتكلهكذاالاستقطاب

نجدشرائط:الأديمصخربطولتجرىشرائطوجودعنيكشفأنالمغناطيسية

تناوبفىواحد،لاتجاهكلهائشيرالصخورلعيناتالمغناطيسيةالمجالاتأنفيها

يلونالمضاد.للاطجاهكلهاتشيرالمغناطيسيةالمجالاتأنفيهانجدأشرطةمع

ثذهإلىينظروعندماالخريطةفوقوالأسودالأبيضباللونالأشرطةهذهمخبرنا

بمكنلانمطافيهاويلاحظ،الإصبعبصمةتشبهأنها"يجد"الخريطةفوقالشرائط

العمرعلىتدكالتىالإضافيةا!وانلأشرطةبالنسبةيحدثوكماإخطاؤه.

حيدمنالغربىالجانبعلىالمغناطيسيةالبصماتأشرطةفإنللصخور،المطلق

الأمر.الشرقىالجانبعلىللأشرطةرائعةمرآةصورةتشكلالأوسطالأطلنطى

أرسىقدللصخرةالمغناطيسىالاستقطابيكونعندمابالضبطنتوقعهما!!و

اافى



الحيدعنمبئعدةببطءبعدهاتحركتثمالحبد،فىأولااللافاتجمدتعندماوضعه

الأوليةالأمورمنهذاجذا.وبطىءثابتسرعةبمعدل،مضادةاتجاهاتفي

.واطسونعزيزىيا

تحوكفإن،الأولبالفصلالعلميةالمصطلحاتعنللحديثعودةفي

الحديثةالنظريةإلىالقارىالانجرافعنفيجنرلفرضالمرسومةالصورة

إلىليتحولإغواءفيهفرضلترسيخنموذجيامئلايعطينا،الألواحلتكتونيات

هذافيأهميتهالهاالألواحتكتونيات.شاملنحوعلىمقبولةحقيقةأومتبرهنة

فوقوالنباتاتالحيواناتتوزيعكاملافهمانفهمأنبدونهالنايمكنلالأنه،الفصل

بينيفصلالذىالابتدائئالجغرافىالعازلعنتكلمتعندما.العالموجزرقارات

فيكانالأنهار.أحدمجرلىيحولزلزالوقوعطرحت،ابتدائييننوعين

إلىالقاراتإحدىتقسمالتى،الألواحتكتونياتقوىأيضاأذكرأدتاستطاعتى

مكتملةمنهماوكلمضاد،اتجاهفيالماردتينالقطعتينمنكلوتنقلائنتين،

.القاراتمنفلكسفنهذه-والنباتالحيوانمنبراكبيها

العظمىالجنوبيةالقارةمنجزءامرةذاتمعاوأفريقيامدغشقركانت

والهندأنئاركتيكا،الجنوبىالقطبوقارة،الجنوبيةأمريكاأيضاومعهماجوندوانا،

منذوذلك-إدراكنامعاييرحسبمز!جببطء-تتكسراناجوندوبدأتوأستراليا.

تتصلتزاللاكانتالتىمدغشقرانفصلتالنقطةهذدعندسنة.بليون165

الشرقىالجانبعنبعيداوشدتجوندوانا،شرقفىوأنتاركتيكاوأستراليابالهند،

غربعنبعيداالجنوبيةأمريكاانفصلتنفسهالوقتحوالىوفىأفريقيا.من

نوعا،لاحقوقتفينفسهاجوندواناشرقتكسرالآخر.الاتجاهفيأفريقيا

سنة.مليون09منيقربمامنذالهندعنمنفصلةالنهايةفيمدغشقروأصبحت

5؟ا



الحيواناتمنبضاعتهمعهحملالقديمةجوندواناأجزاءمنتشظىجزءكك

فإن،وكمثلآخر.فلكاوالهند،حقيقيةافلك"سفينةمدغشقركانتهكذا.والنباتات

مدغشقرفيأصلهاكانكالفيلالضخمةوالطيورالنعامأسلافأنالمحتملمن

كانماتتطوربعد.فيماانفصلتاأنكانثم.متحدتينتزالالاكانتاعندما/الهند

ضخمةطيوراليغدومدغشقرالمسمىالعملاقالطوففوقالكائناتثهـذهمن

وبالتالى-الرائعةالهندسفينةفوقأبحرتالنعامأسلافأنحينفي،كالفيلة

الطيورثذهانطلقت-الهيملاياجبالوارتفعتآسيامعالهنداصطدمتعندما

لأفريقيا،طريقهاالنهايةفىوجدت!ناكومنلآسيا،الرئيسىالبرإلىمتحررة

أرضهفوقأقدامهاالطيورهذهلتدقالمفضلالرئيسىالمنتجعالآنتشكلالتئ

الطيورأما(،الإناثإعجابلتثيربأقدامها،حقاالأرضتدقالذكورأخذت)نعم،

المآسى،منمزيدقينسمعها)ولانراهابعدنعدلمأسفبكلفإنناكالفيلةالضخمة

حتما(.نفسهاالأرضلا!تزتبخطواتهاالأرضرتدقتزاللاكانتلوأنهاذلك

أكبرحجمكثيراحجمهايفوقحيدمدغشقرفيكانتالتىالعملاقةالكائناتهذه

فىيظغرالذىالأسطورى،"الرح"لطائرالأصلىالمصدريحتملفيماهيالنعام

بأنيسصحالكبيرحجماكانوإنالطيوره!ذه.الثانيةالبحرىالسندبادرحلة

نأأبداشمتطيعتكنلمفإنهاويهذا،أجنحةبلاكانتأنهاإلا،الإنسانيمتطيها

)1(.اشيعكماعالياالسندبادئحمل

الألواحتكتونياتعنبقوةالراسخةالنظريةأنعلىالآنالأمريقتصرلا

هذهأيضالناتوفربل،الحيةوالكائناتالحفرياتتوزيعحوكعديددحقائقتفسر

الفيلمنلىالضخمةالطيورأنلناتؤكدالمفابيبرلتدرجبالنسبةالطبيعةقوانينأنالحقيقة)1(

جناح!امدفكانومهما،للقوةمابمصدرتخفقبأجنحةطيراناتمارسأنبالمرةتستطيعلا

نكونأنيلزمالضخمةالأجنحةلهذهقوةكمصدراللازمةالعضلاتأنذلكسببكبيرا.

بها.الخاصرحملهاترفعأنم!تتمكنلنجداكبيرةعضلات

ا؟ا



هذهفإنوبهذابالغا.قدماالأرضكوكبعمرقدمعنالأدلةمنالمزيدالنظرية

الأقلعلىأوالتكوينى،المذهبأتباعجنبفيكبرىشوكةبدولاهيالنظرية

يحاولونكيص".السنصغيرالأرض"كوكببعقيدةمنهميؤمنونمنجتبفي

ينكرونلاإنهمجدا.عجيبةبطريقةذلكيفعلونأنهمالحقيقةذلك؟علىالتغلب

قريبزمنفىكبيرةبسرعةحدثقدكله!ذاأنيعتقدونولكنهم،القاراتتحرك

يسعدوندامواماالناسهؤلاءأنالمرءسيعتقدربمانوح)1(.فيضانزمنجدا،

علىهائلينومدىبكمأدلةوجودملرتلائمهملاالتىالأدلةبرفضظا!رةسعادة

تكتونياتبأدلةيتعلقفيمانفسهاالحيلةأيضايستخدمونسوففإنهم،التطورحقيقة

كانتالجنوبيةأمريكاأنحقيقةيتقبلونعجيبنحوعلىإنهملا:ولكناكواح.

ذلكعلىالأدلةأنيعتبرونأنهميبدوأفريقيا.معمحكماتحادفيتفهـخمرةذات

فإنعذلكومعمنها،أقوىالتطورحقيقةعلىالأدلةكانتوإنحتى،حاسمةأدلة

القليل،التمىءإلاتعنىلاالناسهـؤلاءعندالأدلة.بسعادةالأخيرةهذهينكرون

فينكرونالطريقةبنفسالسيرفيدائمايستمرونلالماذاالمرءيتساعلوهكذا

.الألواحتكتونياتكلأيضئا

منمكن6أستامعالجة"حقبقةالنطوريعدا1"لماكنابهفيكوينجبرفيطرح

لأحسنالكبيرالمؤلفمننتوقعهأمر)وهوالجغرافىالتوزيعمنالمستقاةدلة6لا

فيماالمسماررأسفوقأيضاجيرفيطرقالتنواع(.بشأنحديثمرجعئكتاب

من"يعرفون"اكىالموقفتدعملاعندماالأدلةبتجاهلالتكوينيينبولعيتعلق

البيوجغرافيةالأدلة11:كوينفيقولحق،علىيكونوأنبدلاأته،المقدسالكتاب

ىأالتكوينيينعندأبداالآنأرىلاأنىبحيثالقوةبالغةالآنهىالتطورعلى

عنأحداهماتباعدفىسريعاتنطلفانوأفريفياالجنوبيةأمريكال!ئرنظار:لافتةصورةهذه)1(

متصلة.يوملأربعيرذلكويستمر،السباحةفىالإنسانسرعةصنأكبربسرعةالأخر!

12ير



نأيدعونببساطةالتكوينيون.الأدلة!ذهتفنيدتحاولمحاضرةأو،مقالأو،كتاب

الوحيدةالأدلةتوفرالحفرياتوكأنالتكوينيونيتصرف.موجودةغيرالأدلةهذه

تملأحفرياتعنالكشفتمجدا.قويةالحفرياتأدلةأنشكلاالتطور.على

التطورتدعمأنهاإماكلهاالأدلةوهذه،داروينزمنبعدكثيرةشاحناتحمولة

لاأنهوهو،أكدتأنسبقكماقوة،أشدهوماهناكمعه.تتوافقأنهاأوبفاعلية

أدلةقوذمنالرغمعلىفإنهذلك،ومعالتطور.معتتناقضواحدةحفريةتوجد

منلديناماأقوىليستأنهاعلىثانيةأؤكدأنأودأتنىإلا،بالغةقوةالحفريات

منالمستمدةالأدلةفإن،واحدةحفريةأىعلىأبدانعثرلمكناإذاحتى.أدلة

استنتاخعلىللإجبارالغالبةالقوةلهاتزاللاالوجودفىالباقيةالحيةالحيوانات

الحدثوقوعبعدالجريمةمشثدإلئيأتىالذتالمخبرمصيبا.كان!اروينأن

أكبرلحدجدلأعماتقبللاحتىهيالوجودفىباقيةحيةأدلةيكدسأنينمتطيع

الجزرفوقالحيواناتتوزيعأنالفصل!ذافيهـأينا.الحفرياتأدلةتفعلهمما

تطورتقدعمومةأبناءكلهاكانتإ16نتوقعهأنينبغىمابالضبطثهـووالقارات

ئسنقارنالتالىالفصلفيجدا.طويلةزمنفتراتعبرمشتركةأسلافمن

المملكةفيالخصائص!توزيععلىنظرةلنلقى،الآخربمأثهاالحديثةالحيوانات

إلىلنصلفيعا،الورائيةالتمفرةتتابعاتالخصوصوجهعلىونقارن،الحيوانية

نفسه.الاستنتاخ

7؟ا







العايثعرالفصلى

العهومةأبناكصشجرة



()عظمةبىعظمكل

كنتوإن،بذاتهجميلأنهأعنىلست.للثديياتالعظمىالهيكللروعةيا

"الهيكلعننتحدثأندائمانستطيعأئناحقيقةأعنىوإنماذلك.أعتقدشخصيا

عظيمااختلافايختلفهكذامتعقدامتشابكاشيئاهناكأنحقيقة:للثديياتالعظمى

بالغنحووعلىنفسهالوقتفيهوبينما،أجزائهكلفىالئديياتككعبر

لنامألوفكبشرالعظمىهيكلنا.الثديياتكلفيانفسه"الشىءيشكلالوضوح

.للخفاشالعظمىالهيكلثثاإلىننظردعناولكنله،لصورةهنايحتاجلابحيث

العظمىالهيكلفىعليهالتعرفيمكننظيرلهافبهعظمةككانالرائعمنأليس

كلبهترتبطالذلىالترتيببسبب،عليهالتعرفيمكنمماو!و؟البشرى

هائلاتضخماتضخمتالخفاشأيدلىفقط.النسبثويختلفمابالأخرهـ.عظمة

أصابعنابينالتناظريفوتهأنلأحديمكنلاولكن(الكلىهولحجمهطبعا)بالنسبة

!ماالخفاشويدالإنسانيدأنالواض!!من.الأجنحةفيالطويلةالعظاموتلك

الفنىالمصطلحذلك.ينكرأنعاقلشخصلأىيمكنولا-نفسهللشىءنسختان

اليدمع"يتشاكلللخفاشالطائرالجناح"التشاكل".هوالتماثلمنالنوعلهذا

وتمالعظمئ،الهكلوباقىهىالمشتركالسلفأيدىاخذتلا*نسان".القابضة

بطول،مختلفوبصر،مختلفةاتجاهاتفيجزء،بعدجزءاضغطها،أوشدها

مختلفة.سلالاتخطوط

)المترجم(.لم371-حزقيالسفرمناستشهاد)5(

7؟ا



لخناشالضىالهيكل

جناحعلى-مختلفةبنسباخرىمرةنلككانواق-نفسهالشىءينطبق

يزاللاالمبداانإلاثدييايكنلموا!ن)وهوحأ"")+(3ه)+ح!4البتيروداكتيل،6

البئيروداكتيلجناحغشاء(.للإعجابإثارةأكثركلهالأمريجعلمما،عليهينطبق

"الصغير"الإصبعبأنهنسميهانيمكنناوحيد،إصبعكبيرحدإلىيحمله

يتحملكيفارىغدماالتشاكليثيرهبعصاباصاببأنىاعترف"الخنصر!.أو

للغاية.هشايبدوالإنسانعندالأصبعهذاأننلككهذا،ثقلعبءالخامسالأصبع

يكونانمنابعدالبتيروداكليلعندالخامسالإصبعلأن؟سخافةبلطبعفيههذا

سيحسيفترضفيماالجسد،طولمعظممنيقربلمامطقدفهو"صغيرا"،

فيهاخرىمرةانهإلابنراغا.نحننحسملالماوقوتهبمتانتهالبتيروداكتيل

)المترجم(.المجنحةالزواحفمنمنقرضحيوك).(
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.الجناحغشاءليحمل"تعديله"الخامسللإصبعيتمأتناولها.التىالنقطةيوضصحما

الخامسكالإصبععليهالتعرفيمكنيزاللاولكنه،مختلفةكلهاالتفاصيلتغدو

المتينةالدعامةهذه.العظمىللهيكلالأخرىبالعظامالمكانحيثم!علاقتهبسبب

لغةفيالصغير""الإصبعكلمةالصغير.إصبعنامع"تتشاكل"للجناحالداعمة

".قويةهانلة"دعامةتعنىالبتيروداكتيل

،البتيروسوراتو،والخفافيش،الطيور-حقاتطيرالتىللحيواناتبالإضافة

ببعضتخبرناقدالعادةوهذه:تنزلقكثيرةأخرئحيواناتهناك-والحشرات

دعمإلىتحتاخ،انزلاقأغشيةالحيواناتلغذه.الحقيقىالطيرانأصولحولشىء

يحدتكماالأصابععظاممنيأتىأنيلزملااكعم!اولكن؟العظمىالهيكلمن

)و!ىالطائرالسنجابحيواناتالبتيروسور.وحيواناثالخفافيتقأجنحةفي

)كينميات-اس!لمحه+3)ك!)!""الفلنجر).(،وحيواناتارصت(،القومنمنمتقلتا!عتا!مجمو

علاقةعلىليستولكنعاالطائرالنمنجابحيواناتبالضبضتماثلتكادأنسترالية

لأى!ناحاجةلا.والسيقانالأذرعبينالجكمنشنشاءفيهائمطبئها(وثيفةقرابة

منلدىمامعأنىأعتقد.متضخمةليستوهىفئا،عبءلحملفرديةأصبع

كنتلومماأكلرطائركسنجابأسعدسأكونالصغبر،إصبعىمنعصاب

وكلالذراعينكلأستخدمعندما"رضا"أكلرسيكونشعور!لأنبتيروداكتيل،

ككذه.الأثقاللحملمثمةفيالساقين

)المترجم(.والقطالفأربينحجمةحيتراوالىأسترحيوان)5(

؟افى



للبئيروداكئيلالضىألايكل

حيوانوهى،الطائرةبالسحليةيسمىلماالعظمىالهيكليبينالتالىالشكل

نأالتوفييرىانالقارئيستطيع.الانزلاقفيالبارعةالغابةحيواناتمنآخر

غدلتوقد،السيقاناوالأذرعاوالأصابعوليسالأضلعهوهناتعديلهتمما

العظمىالهيكلمشابهةفإناخرىمرة.الطيراناغشيةاو-ا"الأجنحةالتحمل

نأالمرءيستطيعكاملا.وضوحاواضحةللففارياتالأخرىالعظميةللهياكلككل

المناظرةالعظمةحالةكلفيبلضبطويحدد،الأخرىبعدالواحدةعظمةبكليمر

البتيروسور.اوالخفاشأوللإنسانالعظمىالهيكلفيمنهالكل

"الطائرة"للسحلبةالضىألابكل
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"بالليموريسمىماأوالكولوجوحيوانآسياشرقىجنوبغاباتفىيوجد

وكذلكالذيلأنعدافيماالطائر،والفلنجرالطاترالسنجابيشيهوهوالطائر"

أمرالىهذايبدولا.الطيرانغشاءدعامةبنيةفىمضمنةوالسيقانالأذرع

وإنمطلقا،ذيليوجدلاعندماالحاليكونكيفأتخيلأنأستطيعلالأنىمناسئا،

لذيكأثرلدينايزاللالها"ذيلالاالتىالأخرىالعلياالقردةكلمعالبشرنحنكنا

فإنهوهكذا،ذيلب!6نكوننكادالعلياالقردةنحن.العصعصثوالجلدتحتمدفون

قردمناالواحدكانلوعليهالأمرييدووأنبدلامانتصورأنعلينايصعب

منير!أنالقارئيستطيع.بأكملهالفقرىالعمودعلىذيلهيسودعنكبوتى)+(،

ذراعيهمنأطولأنهحتىالطولبالغذيلهأنكيفالملونةألمء1صفيالصورة

قرودمنالكتيرفىالحالهوكماالعنكبوتىالقردذيل.بالفعلالطويلينوساقيه

عمومايدالحبالعالمثيياتمنالكثيرفىحقاالحالث!وكما)بلالجديدالعالم

تمفأنهبمعنى"الإمنماك"،لوظيفةمعدذيلثهـوتفسيرها(،يصعبغريةكحقيقة

يكنلموإن،إضافيةيدإلىانتكىقدوكأنهيبدوويكادالأشياء،علىليقبضتعديله

يشبهالعنكبوتىالقردذيلأنالحقيقة.أصابعلهوليس،الحقيقيةاليدمعمتشاك!؟

إضافيا.ذراعاأوساقايكونأنكثيرا

الأساسفيالعظمىالهيكل.ثانيةالرسالةأوض!حلأنحاجةفيلستلعلى

مهمةلأداءتعديلهتمقدولكنهآخر،ثدييأىذيلفييوجدمايماتلالذيلهذامن

علاوةلهالعنكبوتىالقردذيلتماما:متماثلالينرنفسهالذيلحسن،.مختلفة

نفسهعالنومنهىنفسهاالفقراتهذهأنالواض!!منأنإلا،الفقراتم!إضافية

تبدوماتتصورأنتستطيعثلعصعصنا.فيهبماآخر،ذيلأىفيالفقراتمثل

نهايةعندوكألكساقكلن!ايةعنديد-قابضة"أبادى"بخمسةقرداكنتلوعليه

)المترجم(.الأش!صانحوليلتفطويلذيللهائىاستوأمريكىقرد:العنكبوتىالقرد)5(
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أنا؟الأيدى!ذهمنأىمستخدمابسعادةتتدلىأنويمكنك-ذيلثم،ذراعكل

معيتشاكلالعنكبوتىالقردذيلأنأعرفولكنىذلك.تصورأستطيعلاشخصيا

البتيروداكتيللجناحوالقوةالطولالبالغةالعظمةأنتمامايمالربماعصعصى،

الصغير.يدىإصبعمعتتشاكل

الوسطىالإصبعظفرمعيتشاكلالحصانحافر.أخرىمذهلةحقيقةهاكم

بالمعنىالقدمإصبعطرفعلىتمشىالخيل(.الوسطىالقدمإصبعظفر)أوليدك

الإصبع.طرف"نسميه"ماعلىنمشئعندماتحنبخلافناوذلك،للكلمةالحرفى

الذىالحصانأصبعواليد.للقدمالأخرىالأصابعتقريبابالكاملفقدتقدالخيل

الحصمانسيقانفئ!لكومرادفاتبنصرنا،وإصبعإبهامناإصبعمعيتشاكل

في"القصبة"بعظمةمتصلة،دقيقةعظمية"كشظايا"موجودةتبقىكلها،الخلفية

المشطعظمةمعتتتماكلالفصبةعظمةالجلد.خارخمرئيةولينمتالقوائم

ئقلكلتحميليتمقدمنا(.شيالمدفونةالمئمطعظمة)أويدنافيئالصفونةالوسطئ

حصانحالةفيبالغةأهميةلهوهـا،موالفللبالوسطىالأصابععلىالحصان

أصابعأوالوغمطىأصابعنامعمثلاالتركيبتتماكل.والأنسكتلندفالإنجليزىالجر

لزيادةوكأنما،ويحدثذلك؟فيأحديشكأنيمكنلا.باكاملواضحأمرالخفاش

ساقكلفيأصابعثلاثةلهكاشاذذخيلأحياناصوكأتالأمر،تأكب

الأصبعانبينما،طبيعية"قدم"بوظيفةمنهاالأوسطيقوملأ)55(،4ال!احثطأحأ

(.التاليةالصورة)انظرمنمنمةحوافرلديهماالجانبيان

تكادتعديلاتتتمأنفكرة،الفكرةهتهجماكمدىترفأنشمتطيع!ر

يمكنلاللأصلآثارعلىيبقىمعدلشكلوكل،هائلةأزمنةعبرنهائيةلاتكون

الجنوبيةأمريكاعاشباتا(،)3+-احأء3،أالليتوبتيرناتتلكأمخدكمإخطاؤها؟

الحديثة،الثديياتمنبأىوثيقةعلاقةأىعلىلبستحيواناتو!ى،المنقرضة

تطورت.متماثلةوحوافرنسيقالىتقريبالهاأنعدافيما-الخيلعنجداوتختلف
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فيكانتالتى،الجنوبيةامريكا)فيوالليتوبترونات()1(الشماليةامريكا)فىالخيل

وتطورالبعيد(المستقبلفييزاللابنمابرزخبينما،ضخمةجزيرةالأياملالك

عدافيماوالأفداماليداصابعلكلالاختزالنفسبالضبطاتبعابأنمستقلامنهماكل

فيما.الإصبعهذانهايةعندمتمالالةحوافرفيهماوانب!ثت،الوسطىالأصبع

سريعةلتصبحالعاشبةالثدبباتشمتخدمهاكثبرةطرفامطلماهناكلبست،يفترض

فيماالأصابعكلاختزال-نفسهاللطريقةوالليتوبتروناتالخيلتوصلتالعدو.

والظباءالبقرنفسها.النهايةإلىبنلككلاهماووصل-الوسطىالإصبع!ا

ال!تين.عداالإصابعكلاختزالهوآخر،حلعلىوقعت

بوليداكنبلىحصان

لنالشائعمنكنلك،الشماليةامريكافىتطورتالخيلأنيسمعغدماالقارئيدهق!)1(

لرؤيتهمالمحليونالسكانذهللثمريكتين،وصولهمأولعندانهمالأوروبللىالغزاةصبقال

وانتشرتأمريكافيحدثالحصكتطورمناكبرالجزءلالحقيقة.الخيلظهورفوق

انقراضهاالجبولوجية(بالمعاييرقصير)بزمنيسبقوففيوذلك،العالملبلامىالخيلبعدها

.الانسانبواسطةلأمريكاإدخالهاإعادةتمتامريكيةحيوناتالخيلامريكا.في
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أنهاكيفيدركأنالقارئاستطاعةفىأنإلا،متناقضةتبدوإفادةيلىفيما

الهياكلالإفادةهذهحسب.كملاحظةأهميتهامدىأيضايدركوأن،معقولة

التناقضثذاحك.تختلفالمفردةعظامهاولكن،متماثلةالئديياتلكلالعظمية

فى،للعظام"تجضع"أنهاعلى"العظمى"الهيكللكلمةبحساباستخدامىفييكمن

المفردةالعظامأشكالتكونلاالنظرةبهذه.بالأخرىإحداهامنظمارتباط

،الخاصالمعنىبهذا"العظمى"الهيكلحاك.باىالعظمئ""للهيكلخصائص

عظم"كلبه:معاترتبطالذىبالنظامفقطويهتم،المفردةالعظامأشكاكيتجاهك

التىالأغنيةفيوردماذلكمنحيويةوالأكثرحزقياك،كلماتحسب"عظمةإلى

ةالفقرةهذهعلىتتأسس

قدمك،عظمإلىقدمكإصبععظميوصتر

كاحلك،عظمإلىقدمكعظميوصل

ساقك،عظمإلىكاحلكعظميوصل

ركبتك،عظمإلىساقكعظميوصل

،فخذكعظمإلىركبتكعظميوصل

حوضك،عظمإلىفخذكعظميوصك

،ظهركعظمإلىحوضكعظميوصل

رقبتك،عظمإلىظهركعظميوصل

قذالك،عظمإلىرقبتكعظميوصل

!الربكلمةأسمعأنذاها

حيوانأىعلىحرفياتنطبقأنيمكنالأغنيةث!ذهأنهىهناالمهمةالنقطة

إلىأكئربتفاصيلتنطبقوهىبزى،فقارىحيوانأىعلىالحقيقةفىبلثديى،

ثمانىىتحوجمجمتكأوارأسك"عظمفإنوكملر،.الكلماتتطرحةممابعيدحد

رئيسيةعظمةهناكأنإلا"،صلبة"بدروزمعاتتصلمعظمها،عظمةوعشرين
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اختفاءأوظهورمعانههىالرائعالأمر()1(.الأسفل)الفكهىمتحركةواحدة

العظاممننفسهاالمجموعةالثديياتكلفيتوجدتظل،هناكاواهناشاذةعلمة

والعشر-ن.الئمانى

لئ!ريةثمجمة

لىر!ل!ههى

لألمى

!عص

"لبم

لطوىلك

!!الصطى

الصكجمجمة
ست!،همدلمهىلدمص

قذالك!مإلىرقبل!عظميؤصر

نلك-مننعفبدااكثرالزواحففىالأسفلالفكالثدببات.فيةوحبد!مةالفكهذابشكل)1(

شىء(.كللمالانتستطبعلا)إنكالكتابهذافيكارهااغلتهافالدةقصةلهفاقوبالئالى

ضمهايتمللزواحفالأسفلللفكالصؤىالعظامأننجدالتطوريةالحيللاحدىفذبخجلزفي

الداخلية.الأننإلىالأننطبلةمنالصوتينكلرمفاجسراتثمكلحيثالثديلك،اننداخل
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الج!ارىعظمكإلىقذالكعظميوصل

الجبهئعظمكإلىالجدارىعظمكيوصل

الأنفىعظمكإلىالجبهىعظمكيوصل

...والعشرفيالثامنةإلىوالعشرينالسابعةعظمتكيوصل

عظامأشكالأنحقيقةعنالنظربصرف،الثديياتفيكلههذايتماثل

المختلفة.الثديياتفيجذريااختلافاتختلفمعينة

الحيواشاتعنبالحديتأنفسناهناحددناقدأكلههذامننستنتجهالذىما

وصلواالذينالمحققو!نحن.فعلهيحدتالتطوهـوهونرفلافإنناو!ا،يثةالحث

هوالحثيثةللحيواناتالعظميةالهياكلبخينالمتمابعاتنمط.المشضإلىمتأخزين

على،صت!تركسلفمنتنحدركلعاكانتإذانتوقعهألىينبغىاكىالنمطبالضبط

ئفلالسلفىالعظمىالهيكلظل.الآخرينمنذلكفيأحدثيكونبعضهاآن

كالزرافالحيواناتمنأزواجبعضتفإن،وكمثلالعصور.بخرتريجيا

نحوعلئالصحبحمنيكونلن!يد.سلففىنتشارك)3اث!"3(والأكاب)+(

منكلا!ماأنهماذلكرأسيا،فطفالأكابمننوعبأنعاالزرافةنصفأندقيق

المشتركالسلفبأنالقولالتخمينحسنمنسيعدأنهإلا.الحديثةالحيوانات

نأيتفقأمر)وهذاللزرافمشابثتهمنأكئركاب6لامشابهايبدوربمابينهما

نأنلكيمالر(.الحفرياتعننتحثلاالفصلهذافيولكننا،الحفرياتأدلةتدعمه

أحدهاوثيقةعمومةأبناءهى)ولولء()005()1(والنوأ()05()ثه)ث!"ولالإميالةحيوانات

)المئرجم(.طويلغيرعنقهولكنالزرافةفصيلةمنأفريقىحيوان:الأكاب)!(

)المترجم(.قهومشقومقوسةقرونولذكورهالجلدأحمرأفريقىظبىالإمبالة)?(

)المترجم(=.طويلوذيله،معقوفينبقرنينكالثوررأسلهأفريقىحيوانالنو+()!،
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الأربعالحيواناتهذهكل.والأكابللزرافقليلاأبعدبدرجةعمومةوأبناء،للآخر

،المشقوقالحافرذاتالأخرىللحيوناتعمومةأبناءسبقمماأبعدبدرجةهي

الآخرمعأحدهاعمومةأبناء)وهىالأفريقيةالوحشيةوالخنازيرالخنازيرمل!

بدرجةكلهاالحافرالمشقوقةالحيوانات)0(0ا"لأ.ا!شأحح"االبقرلىحيواناتومع

مشقوقةحوافرلهاليس)التىالوح!ثروحمرللخيلعمومةأبناءسبق،مماأبعد

نشاء،مدىلألىذلكمواصلةئستطيعالآخر(.معأحدهاوثيقةعمومةأبناءوهى

منمجموعاتثم،مجموعاتفىالعمومةأبناءمنأزواجاقوسينبينونجمع

أبناءمن)لمجموعات(مجموعاتمنو)مجموعات،العمومةأبناءمجموعات

القارئأنأعلموأناأوتوماتيكياالأقواساستخدامفئمنزلقااندفعتقد(.العمومة

مباشرةواض!حيلئفيماالأقواسمعنىآلأقواسر.ثتدئعنيهمابالضبطيعرفما

اد،الأبفييتشاركونالذينالعمومةأبناءعكشىءكلقبلمنيعرفلأنه،للقارئ

جرا:وهلمالأجداد،آباءفييتشاثكوناكينالثانيةالدرجةمنالعمومةوأبناء

ثلولكن،عائليةشجرةحقاهيالتشابهاتشجرذأنقلتفيماضمنتف

يكادلاحسن،؟تبادليةلفسيراتأئهناكثل؟الانستنتاخهذاعلىمجبرولىتحن

ماداروينقبلمازمنفيالتكوينىالمذهبأتباعأدرك!القليلأقلإلاهناكيكون

-تطورىغيرتفسيربالفعللديهموكان،التشابهات!ذهفيتراتبىنمطمنيوب

تعكسرأيهمفيالمئمابهةأنماط.الارتباكيثيربماتماماالاحتمالبعبدتمنمير

.الحيواناتصنعطريقةعنأقكاهـمختلفةهناك.تئين!يةتصميملموضوعاتأفكارا

حولأخرىمستقلةأفكاروتدور،الثديياتموضوعحواالأفكار!ذهبعضرتور

انقساماالتصميمأفكارتنقسمالثديياتموضوعمناخلاكفي.الحشراتموضوع

إنماذأ!اولأنىعلى"النو"علىمفخ!ل!الثولندف"الوخشى"التؤرمصطدحاستخداميتزافي)1(

لف!6ندرزالفك!ةغنيةلا6معنىأفبعدهناكيكونلرتماما،!اتلولأنه"النو"مصطد

النو.كلمةفلاتردالتىوسوان

)المترجكلأ.:إكنل!طتشضمعرولهيرال!إبت!بهبكىأمرحيواتكأالبثر)*(
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الحوافرموضوعحولمثلا)تدورفرعيةموضوعاتإلىترالتيابارعاثنائيا

موضوعحولمثلا)تدورالفرعيةمنتتفرعموضوعاتحولثم(المشقوقة

دفاعحججالتماسومنبالتمنىالتفكيرمنقوىعنصرهذافىهنكالخنزير(.

هنايلجأونأنهمالحقيقةبلذلك.إلىيلجأونمانالراحالياوالتكوينيون،خاصة

فينلأ!شناهاالتىالجغرافىالتوزيعمنالمستقاةلكدلةبالنسبةيفعلونهمانفسإلى

عنمفضلين،المقارنةالأبحاثادلةح!بأىيناقشونمانادرافهمالأخير،الفصل

الوا!.مجالهمل!تشكلانها)خطأ(تعلمواحيثالحفرياتشبآرائهمالتمسكذلك

(نو()إمبالاأكاب())زراف(نمر()أسد(ثعلب)ذئب)

عائلية.شجرة-ببساطةتتفرعاسلافشجرةإلىشىءكليشير
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الاقتراضممنوع

النمعادةكلسعيداسيكونالتصميماتوضعفىويعملإدراكلهإنسانأى

له.مفيدةكانتإبئآخراختراعفىليضعهااختراعاتهأحدمنفكرةيقترضعندما

فيئالعملعنمنفصلابجرىطائرةتصميم"موضوعا!فيالعمليكونربما

بالنسبةمثلاكما،الطائرةفىالعناصرأحدأنعلىقطار.تصميم"موضوع"

يتمعندماأيضامفيدايكونقدالمقاعد،فوقالقراءةلأضواءأفضللتصميم

.؟نفسهالؤفكليهمافيهماسيخدمكانإنلا،ولم.القطاراتفيليستعملاقئراضه

اسموهواجيادابلا"عرباتاسمهاكانأمرهاأولفيالسياراتاخئزعتعندما

تحتاخلاالخيلتسوقهاالتىالعرباتأنإلا.بالسيارةالإلهاممصادرببعضينبئنا

عجلةوأنبدفلاوإذن،الخيللتوجيهالأعنةنستخدمفنحن-قيادةعجلةإلى

تمأنهاأظنولكنى،القيادةعجلةأتثأينمنأعرفلست.آخرمصطرلهاالقيادة

عجلة6تن!وأنقبل.القاربتكنولوجياتماما،مختلفةنكنولوجيامناقتراضها

الأصليةالتوجيهأداةكانتعشر،التاسعالقرننهايةحوالىأدخلتالتىالقيادة

مننقلولكنه،اربالقومنأيضااقتراضهتمالذى،التوجيهذراعهيئللسيارة

العربة.مقدمةإلىالمؤخرة

با*طيركلأنبحيث،الطيورا"موضوعاداخلجيدةقكرةالريشكالىإذا

بالمعنىكلهاالثديياتأننجدلماذا،يطيرلاأويطيركانسواء،ريشلديهاستئناء

لنجدهالزيشمنالفذالاقتراحهذااقتراضيتملالماذانجريشلديهاليسالحرفى

واضحة.إجابةهىذلكعنتطورلىأىإجابة؟الأقلعلئواحدخفاشفيولو

هناكليس.ريشلديهكانالذجمما،المشتركسلفهامنريشهاورثتقدكلهاالطيور

شجرةالمشابهاتشجرة)1(.البساطةبهذهالأمر.السلفثهـذامنينحدرثدييحبوان

العهدفىال!؟ويينكتابفىوردمماأفضلهوماالمعرفةمنلديهمقرائنفإنأفترضفيما)1(

91،-أ-3مربالايات،11الإصحاحفىهناك.الطيورمنالخعافيشأ!نجبتددحيثالمديم،

؟)فى



تحتفرعولكلالحياةشجرةفيفرعلكلبالنسبةنفسعا!يتكونالقصة.عائلية

الفرعى.تحتالفرعمنيتفرعفرعولكلفرعى،

فيعايبدوجميلة،كثيرةأمثلةهناك.للاهتماممثيرةنقطةإلىالآننصل

ليطعمالشجرةمنجزءمن"اقترضت"قدتكونربماأفكاراهتاكوكأنظا!ريا

حوتاكرفيل.شجرةجذلعلىالتقاحمنمغايرعنوتطعيمبمئلآخر،جزءبها

هذهإحدىالكبير.السمكمنالمختلفةالأنواعمثلظاهريايبدووهوصغير،

أبوسمكةأو"لمر،ح،لم/ءلأ،،الملمأ.الا،ا"أ،أ3هيبوري!مر،"كورفيناواسمها،الأسماك

لهاالحقيقيةالدرافيكوأبونسيفأسماك"الدرافيل".منبأنهاأحياناتوصفسيف،

صيادةكحيوناتالحياةشالمتماثلةطرائقمايلائمبما،نفسهالانسيابىالشكل

متماثلاظاثرياكان!!وعندهماالسباحةتكنيكأنالاالبحر.سطقربسريعة

سريعابركأنللفارئيمكنكما،الأخرمنمنهماالواحديقترضهلمتكنيكولكنه

غالبثافيمسرعتهمايسنديانكليهماأنماماتالرغمعلى.التفاصيلفىينظرعندما

أما.للآخرجانبمنالنممككلمثل!صلهاتحركلنصأبىهسمكةأتإلا،اكيلمن

الانتقال.وأغمفللأعلىفييلهنضرببأنالئديىآصلهعنفيكشفالحقيقىاكرفيل

ورثتعافالنملفللسمكالفقرىالعمودخلالمنلا*خرجنبمنالتموخبحركة

نقارندعناالأرص!.شوق"تنبح"تكادبأناالقوليمكنالتىوالثعابينالسحالى

انحناءمنأيضاتأتىهناالسرعةالشيا.فئأوالحصانعدومعذلكتباينمدى

حالةفئالفقرىالعمودأنإلأوالثعاببت؟السمكمعيحدثكماالفقرىالعمود

نأالاهتماميليهرلمماإنهخر.ل!6بانبمكوليسوأسفللأعلىينحنىالثدييات

أجنانسه،عداللبغاءو"باللفقاوننن!ىنجاالسرأحت،ثمةمكررنثالنىبالطيورطويلة"!انمة=

فأانةإ1ورفالضرمنبكإنأتفىالسلبلحهلك1عنالعسؤثمة".الخفاخروواته!د

.ةتحرياتات1فيخ!العةمطقغ!ى!دأسعل!.يخةكرأنهاعلىاشاتلاخه

"،ا



الثدبيات.أسلاففيالتحولهذابهاحدثالتىالطريقةعنالسؤالعكنجيب

منأئفىالفقرىعمودهفيانحناءلهيحدثيكادلاتوسطىكائن!ناككانربما

نأعلىالقدرةلهاالتماسيحفإن،الأخرىالناحيةومن.الضفدعةمثل،الاتجاهين

مشىطريقةاستخدامعلىأيضاالقدرةلهاأنكمايخيفا(بماسريغا)عدواتعدو

يشابهونلاالثديياتأسلاف.الزواحفبينئقليديةالأكثرالسحليةمشيةملو

توسطياسلفاأنكيفلنايوضحمافيهاربماالتماسبحأنإلاشىء،فيالتماسبح

المشى.طريقتىبينيجمعكانربما

بالمعنئأرضيةئديياتكانتواكرافيلالحيتانأسلاففإنحالألىعلى

معالتندراومناطقوالصحارىخالمروعبرتعدوكانتأنهاالمؤكدومن،الكامل

البحر،إلىوالدرافيلالحيتانعادتوعفماوآنسفل.الفقرهـنأعلىالعمودئنى

الثعابينكانتإذا.وأسفللأعلىأسالىفهاعذالفقرىالعمودبحركةاحتفظث

ذنبفصوصا!فإن،وبالتالى!البحرخلر"تصو"افيلاكرفإن،الأرصتفوق"تنمبح"

أققيا،وضعهاتتخذولكنها،سيفأبىلسمكالمشقوقالذيلظاهرياتت!بهوراكرفيل

أخرىجوانبهناكرأسى.يمستوىتنتظمسيفأبىذيلزعانفأنحينفي

بهذاقصلفيلهاوسوهـآتىكله،عليهمسطورااكرفيلتار!خفيهايظهرعديدة

.العنوان

منأنمعهيبدوبالغحدإلىظاهريةمشابثةفيهاتظهرأخرىأمثلةهناك

رفضه.يجبأنهلنايبينالمدققالفحصأنإلا"الاقتراض"،فرضرفضالصعب

بدولابأنهانشعرأنناحتىكبيرةلدرجةمتشابهةالحيواناتتبدوأنالممكنمن

تثيركانتوإنالتشابهأوجهأنالنهايةفييثبثأنيلبثلاولكن.قرابةصلةعلى

قبانحماركله.الجسدإلىننظرعندماعدداتفوقهااختلافاتنجدأنناإلاالاعجاب

فىتلتمعادةومى.كثيرةأرجللها(التالىالشكل)انظرمألوفةصغيرةدويبات
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قدهذاأنوالحقيقة4!ثي!!،.)ه))أالملزعحيواناتتفعلمثلما،للحمايةكرةشكل

لنوعاسمهذا4.أ?ييهمألمألملمييول،!أرماديلليديوماللاتينىاسمهامصدريكون

قرابةصلةوله،القشرياتمننوعهوأ"ا16!ول،قبانحمار7دويبةمنواحد

لهاانعنوتكشف-الأرضفوقتعيشأفرادهولكن،الروبيانأوبلجمبرى

النقطةانعلى.رطبةتبقىأنيلزمخياشمبواسطةلتتفسلأنهاحديثمائىسلف

منليس"،قبان"حمارمنتمامامختلفنوعاهناكانهيالقصةهذهفيالمهمة

الالدينترىعندما(.)!4!"أ)اديألفيةدودةمننوعهووإنمابالمرةالقشريات

قشرىقبانحماراحدهماانإلاتقريبا.يتطابقانانهماستعتقدمتكورانوهما

إذا(.نفسهالانجاهفي)معدلانمعدلةالفيةدودةمنقبانحمارالآخربينما،معدل

حمار.الأقلعلىواحدامهمااختلافاالتوفيسترىالنظرودققتتكورهمافككت

قبانوحمار،حلقاتهاغلبفيالسيقانمناثنانزوجانلديهالألفيةالدودةقبان

اللانهائية؟التعديلاتهذهكلرائعا،هذااليس.حلقةلكلواحدزوجلديهالقشرى

بالفعليشبهالألفيةالدودةقبانحمارانكيفالأدقالتفصيلىالفحصلناسيبين

القشرىقبانحمارمعالمشابهةفإنهكذا.الجوانبمئاتفيالتقليديةالألفيةالدودة

ومتلاثية.ظاهرية

ألفيةدودةفبانحمار
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فشرىفبانحمار

سيفوللذلكالتاليةالجمجمةصورةرأىإذامتخصصاليسحيوانعالماى

الحقيقةفيانهاسيكتشفالمتخصصالحيوانعالم.لكلبتنتمىانهاغالباعنها

هذه.الفمسقففيالبارزينالئقبينيلاحظعندماونلككلبجمجمةليست

الرائعةالكبسبةالثدببةالحبواناتمجموعةنناولتانسبقعلىدالةعلامات

النقطة.للحيواناتالجغرافىالتوزيعحوليدورالذىالفصلفىبأسلزالياالخاصة

الكيسياتهذهبينالمتكررةالالتقاءاتهيالفصلهذافيبهايتعلقفيماالمهمة

غير)اىالمشيميةالثديياتبينلهاالمقابلةالحيواناتمنمتنوعهائلوعددهى

انمنأبعدالكيسياتهذهانمنالرغمعلى.العالمسائرعلىتغلبالتى(الكيسية

فىنجدكما،الظاهريةالصفاتفىحتىانهإلاالمشيمى،مرالفهامعتتطابق

مرالفهكافيةبدرجةيشبهكيسىحيوانكلفإن،التاليةالئوضيحيةالصور

نفسها-"المهنة"درجةأقربإلىيمارسالذىالمشيمىالحيوانبمعنى-المشيمى

لأنتكفىبدرجةتتشابهلاولكنهاإعجابنا،لإئارةالكافيةبالدرجةيكونالشبهوهذا

التصميم.في"اقتراض"عمليةوجودتطرح
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نسملألبا"اتمراوتاسملألبا""ذئبالثيلا!سبنجمجمة

الجنسوى،الطريقعنالجينىالمستودعفىتوزيعإعادةللجيناتيحدث

انإلا،الجينية"الأفكار"فيالمشاركةاوالاقتراضمنكنوعهذانعتبرانويمكننا

وبالتالىواحدنوعداخلتكونانعلىتقتصرالجنسطريقعنالتوليفإعادة

كالمقارنة:الأنواعبينالمقارناتحوليدورالذى،الفصلبهذالهاعلاقةلافإنها

دنااقتراضعمليةانالاهتماميثيرمماوالمشيمية.الكيسيةالثديياتبينمئلا

عملبةمنكنوعأحباناتعدعملبةفيهذايحدثالبكئريا.ببنكببرةبدرجةلتتشر

فىبعيدةمنهاسلالاتبينحتى-البكتريافيفيحدث،الجنسىبالتكاثرتبشير

حفاهو3الأفكاراقنراض7وتهحك.شمببفيدنا"افكار"تنباللان-العرابةلرجة

فيمثلاكمالقيدها،التى"الحيل!البكتريابهاتختارالتىالرئيسيةالطرائقإحدى

معبنة.حبويةمضاداتمفاومة

!!أ



الكيسياث

النومهك!

الاسنرالىآالارضة)آكى

تطنعر!ثر

الظد!سى!ص

!عمىالتل

فمنرالى(يرى)فالكول

145

لمشيمياتا

!نملأكل

!طالر!لم!ص

الخلد

!

!مل

!!لأ

المرسآ!رى)فالأشتوت



الكيسياتمنيقابلهاومامشيميةحيوانات

13!.ه".ولهأ،3،،+هم،"التحولوه!ونوعادالضيهرباسمالظاهرةهذهشممىماكثيرا

أحديكنلم291لم1فىالظاهرةهذهجريفيثفردريكاكتشفعندماأنهذلكسبب

منفوعيةغيرسلالةأنجريفيثوجدهماكاندنا.عنشيئايفهموقتها

صفةتلتقطأنيمكن(السبحية)المكوراتا،ضاس!هس!هأءس!3(3"3،"الستربتوكوكس

نحن.ميتةالفوعيةالسلالةههـذهكانتوإنحتىتماما،مختلفةسلالةمنالفوعية

الفرعيةالسا؟لةمندتابعضجينومهافىتدهـجالفوعيةغيرالسلالةأنالآننقوك

هذامنبلغة(.مشفرةمعلوماتفحسبفثذه"ميتة"،تكونأنيهمهلا)دناالميتة

افكرة"الفوعيةالسلالةمن"اقترضت"قدالفوعيةغيرالنملالةأنسنقولالفصل

يخننفأمربالطبع!ذافإتأخرىبكتريامنجيناتالبكترياتقترضعندما.جينية

الرئيسية"الموضوعات"أحدمنأفكاربعضالتصميمعفتفترضرأنعنتماما

مثيراالاقتراضسيكونذلكومعآخر.رئيسىموضوعفياستخدامها1ليعا

منسيزيدهكذالأنهالبكتريافيشيوعهبملفىالحيواناتفيشائعاكانلوللاهتمام

والطيورالخفافيشكانتلوماذا".التصميمعند"الاقتراضفرضتفنيدصعوبة

جينوممنشدفنقلالممكنمنكانلوماذاالجانلا؟هذامنالبكتريامثلتسلك

جينومفيزرعهاليتم،الفيروساتأوبالبكترياالعدوىطريقعنربماالطيور،

منهسينبجسربماالخفافيشمنواحدانوعاأنعندهاسيحدثربما؟الخفاش

نسخةقياقتراضهاتمقدللريشتشفرالتىدنامعلوماتلأنكنتيجة،فجأةالريش

الكمبيوتر.فى"واللصق"الن!مصخعمليةمنجينية

البكتريا،فينقلهاعنتمامايختلفيكادالحيواناتفيئالجيناتنقلأنيبدو

الحقيقةفيالنوع.النوعداخلجنسيابالاجتماعفقطيحدثأنعلىيقتصرفهو

نقلفىتتشاركالحيواناتمنمجموعةأنهعلىجيدايعزفأنكبيرحدإلئيمكن

؟4)



للزمنالأنواعأحدمنعشيرتينانفصاكيتمعندصانفسها.هىبينهافيماالجينات

)بتدائيةفترةبعدذلكيكون)وعادةجنسياالجيناتتبادلبعديسئطيعابئلاالكافى

نأنستطيعغدها(التاسعالفصلفىرأيناكماقسرا،يمرضجغرافىانعزالمن

نلككانإذاإلا،الجيناتأبدايتبكلالنوأنهمامنفصلا،نوعانبأنثمانغرفهما

الوراثةأستاذجكنهودجوناثكزميلى.الوراثيةبالهندسةالإنسانمنبتدخل

أهرالجيناتنقلبأنللقاعدةمرلوغةاستثناءكثلاثةفحسبيعرفبأوكسفورد،

!فاكهة،وذباب،الخيطيةالديدانفى:ونلك،النوعداخليحدثأنعلىيقتصر

أكبر(.نحو)عك(العلقية)الدؤاراتوفى

بينمنتتفردلأنهاخاص؟بوجهالاهتمامتثيرالأخيرةالمجموعةثذه

منهلجنس.لديهاليسبأنهاالحقيقيةالنواةذواتمنالرئيسيةالمجموعات

البكتريةللطريقةارتذتقدلأنهاالجنسعنالاستغناءاستطاعتآناالممكن

فيشيوعاأكثريبدوفيما!والأنواععبرالجيناتانتقال؟الجيناتلتبادلالقديمة

النباتاتعلىيتطفللماح"ىلم،ل!ن!5"كوسكوتا،اسمهالحامولمننباتهناك.النباتاث

)1(.حولهمنمجدولايتشابكالذىلعائلهالجيناتالأخرهـويثب

.(

1(

العنبةالمياهفىتعيشرالخلايا،المتعددةيلحيواناتوأصغرابسطمننوعالعلقية:الدوارات

)المترجم(.العلقنشبهصفاتولها،الدوارةالعجلةيشبهبماونتخرك

منلدناالنباتلافتراضممكنكمتلىالنباتبهيموجلوبينالاستشهادالبيولوجيوناعتاد

بكترياتفطنهاجنورهافوق+عد"لديها)البقلية(البازلاءفصيلةمنالنباتات.الحيوانيةالمملكة

ماكتيرالممزارعينأنفىالسببهو!ذا.للنباتاتمتاحاوتجعلهالجوم!النيتروجينتحتب!مر

فهذا.البيقيةالأعشابمننباتأوالبرسيمصفىبقليامحصولاالزراعيةدورتهمفىيمضننون

للعقديكون.بأسفلالبرسيممحصولخرثإذاخاصة،الثمينالنيتروجينالأرضرفىيبقى

يجعلالذتللأوكسجينالناقلالجزك!ءيشبهالهيموجلوبينمنشكلاتحوفلأنهامحمرلون

البكتريا.=جينومولي!مرالنباتجينومفىموجودةالهيموجلوبيرصنعجينات.أحمرلونالدمنا
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الطنىالدوار

تفكيرىاننلكوراثيا،المعدلةالأغنيةسياساتحولبعدراىلىيستقرلم

الجانبمنالحنرغرائزوبين،جانبمنالزراعةفيالمحئملةالفوائدبينموزع

نحنبالحجاز.هناذكرهاشمتحققبلمنبهاأسمعلممحاجةهناكأنإلاالآخر.

غريبةاراضبىإلىالحيواناتمنأنواعااسلافنابهاأدخلالتىالطريقةنلعنحاليا

منجزءانهعلىإليهننظرانويمكنللأوكسجينتحتاجالتىللبكئريامهمالايموجلوبين=

حينفىللاستعملىقابلنيئروجينالنبائاتتعطىالبكترياوالنبلأات:البكتريابل!الصفقة

طريقشش!لبمهيتمللاستعم!فابلاواوكسجينماوى،للبكترياالنباتاتتعطى

نشماعللالطبيعىمنفبن،والدمالهيموجلوبينبينالربطتعودنافدانناحيثالايموجلوبين.

ربماالحيوانك،احدجينوممنأ-ضراضه+!مابطريفةتم!لصنعهجينضاكككإذاعما

لسوء*لحثتراض".جداممةفكرةحقاهذافيسيكون.البكتيريةالخلاياإحدىبواسطةبنقله

أنتبينالجزيئيةالبيولوجياادلةأن-النهايةفيالدمنتلفكرة-الجذابةالفكرةهذهحظ

وإشما،مقترضةغيرفهى.النباتجينوماتفيالمقيمةالسككقدامىمنهىالهيموجلوبينات

.الزمانقدممنفيهاموجودةهى
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دوقبواسطةبريطانباإلىالرمادكأالأمريكىالسنجابأدخل.التسليةلمجردعنها

حدإلئمسئولغيرسلوكأنهاالآننرىطائشةنزوةفيهذاتملبيدفورد:سابق

فيالتاكسونومياعلماءكانإذاعمانتساولأنللا!تمامالمئيرمنكارثى.

تنقلكأنبالجينومات:متلاعباجيلنايهاعب!التىللطريقةيأسفونقدالمسنقبك

الصقيع.منلحمايتهاالطماطمإلىقطبىسمكمنللتجمد""مضادةجيناتمثلا

البطاطس،جينومفىوأدخلوهمفلوراوهجاالبحرقنديليمفحجيناالعلماءاقترض

اقنان"عنقرأتأننىبلللا!رواء.حاجتهاعندبالضوءالبطاطستتوهـجأنبأمل

البحر.قنديلجيناتمنبمساعدةتتوهـج،مضيئةكلابمنيتألف"لتركيب"يخطط

ترى.مداركىككيهينمافيه،المزعوم"الفن"باسمالعلميةاكعارةمنالنوعهذا

منتقوضأنالطائشةالنزواتلهذهيمكنهل؟لأبعديمتدأنللضرريمكنهل

ذلك،فىأشكأنئالواقع؟المنمتقبلفيئالتطوريةالعلاقاتعنالدراساتمصداقية

الاحتراسمنبروحإثارتها،الأقلعلىشمتحقمماالنقطةهذهتكونربماولكن

تجنبهيالاحتراسمبدأفىبأسرهاالمهمةالنقطةفإنكلوعلى.والحذر

خطرهايكونلاقدوتصرفاتخياراتنتيجةالمستقبلفيمضاعفاتأى

.الآنواضحا

:تيالقشرا

غيرلنمطممتعملروفيه،للفقارياتالعظمىبالهيكلالفصلهـابدأت

الحيواناتمنأخرىرئيسيةمجموعةكلتكاد.متغايرةتفاصيلبينيربطمتغاير

محببا:واحداآخرمئلافحسبهناسأعرضالأمور.منالحالنفستظثرأن

التىالمجموعة،القشرياتمن)430"كاشاس!4(الأرجلعشارياترتبةعنوهـو

يعرضفيما)وهوالناسكوالسرطانوالسرطاناتوالجنبرىالبحرجرادتشمل

4)فى



العظمىهيكلنايتكونبينما.يتماثلكلهاالقشرياتجسدتخطيطسرطانا(.ليس

القشرياتأننجدلين،جسمعداهافيماهوجسمداخكفيصلبةعظاممنالفقارى

بأجزائهداخلهافيالحيوانيحتفظ،صلبةأنابيبمنيتكونخارجى""هيكللديها

عليهماتشبهبطريقةمفاصلولهامعاترتبطالصلبةالأنابيبيحميها.حيثاللينة

السرطاناتمنواحدسيقانفىالرهيفةالمفاصلفيمثلانفكردعناعظامنا.

قرصةقوةتوفرالتىالعضلاتللمخلب.الأقوىالمفاصلوفىالبحر،جرادأو

العضلات.المخلبتشكلالتئالأنابببداخلموجودةكبيربحرجرادحيوان

منتصصخل!تمرالتىبالعظاممربوطةما،شيئابشريةيدتقرصعندماالمرادفة

.الإبهاموالأصابع

البحرقنفدمعيختلفبماكانوإن،الفقارياتمعينشابهبما،القشريات

تجرىالحلقاتمنسلسلةفيواليسار،اليمينبينسمتريةفيهاالبحر،وقنديل

تخطيطهافيالأخرىمعإحداهاتتماثلالحلقات.للذيلالرأسمنالجسمبطول

قصيرةأنبوبةمنحلقةكلتتكون.التفاصيلفيتختلفغالباولكنها،الأساسى

هوكما.المجاورتينالحلقتينمع،بمفاصلترتبطأوصلبا،ارتباطامعاترتبط

نمطاتظهرالقشرىالحيوانفىالأعضاءأجثزةأننجد،الفقارياتفىالحال

الذىالرئيسىالعصبجذعأنذلك،مثال.للخلفالأماممرنتابععاعندمامتكررا

يفعلكماالظهرفالجانبعلى)وليسالبطنىالجانبعلىالجنعيجرهـبطول

كلفىمصغر()1(مخمن)نوعاثنتانعقدتانلهالفقاهـيات(،فىالشوكىالحبل

بالغحجمهاحوضها،فيعقدةلهاالديناصوراثبعضرأنقليا6إلأالمعروفةغيرالحفائقمن)1(

ألموقد.الثانىبالمختلقبأنتستحقأنهابحيثالرأدر(فىللصخبالنسبةالأقل)علىالكبر

الفصيدةيكتبلأنالكوميدفالأمريكىالكاتب2191(-1!لمآ)آتابلورليسنونبيرتهـا

التالبة:العكةالمثتعة
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كلفيطرفلديهاالحلقاتمعظم.الحلقةتمدالتىالأعصابمنهماتنبثق،حلقة

بمفاصل.معاترتبطالأنابيبمنسلسلةمنبدورهيتكونطرفوكل،جانب

بأنهنسميهأنكثيرةحالاتفىيمكنمزدوجبتفرععادةتنتهىالقشريةالأطراف

رأسفىكماالحلقى،النمطكانوإن،حلقاتإلىأيضامقسمالرأس.مخلب

الأطرافمنأزواجخمسةهناك.الجسمسائرفيعماتخفيفاأكثر،الفقاريات

بالأطرافنسميهاأنماحدإلىالغريبمنيبدوقدكانوإن،الرأسفيتكمن

قيئمكونةعناصرأو)!ولولص!،ول!(استشعارقرونلتصبحتعديلهاتمقدلأنها

نأم!بأولىثه(ولص!"2)3ء!43بالزوائدشممىعادةفإنهاوبالتالئ.الفكجهاز

منتتألفالحلفية،الخصمرالرأسزوائدأنيتغير،يكادلامما.بالأطرافشممى

ما)وكثيراالثانىالاستشعاروقرنالاستشعار(،قرين)أوالأولالاستشعارقرن

الفكيك)أوالأولالعلولىوالفك،الأسفلالفكثماستشعار(،قرنبأنهفحسبيسمى

فالريا.اعمو!غيرإنماصتثمغكللا!فكرةأف،الجباثالديناصورذلكانظر

ثثيدالضغطأنمنهماهـحوجدإذا،التاريخقبلمامعارففىالشهير

لاإخر.بعيداالأفكاربعضيمررفإنهوسلطتهلقوتهفالطلي!ر

شىءبعض!الأمامىمخهفاتإذاالممتد.لذكائهوإنما

الخلفى.الصخيلتقطهفسوفالبالاياتلكفىتلحظسوف

خطأفيووقعحدثوإذا-مخانلدبهالمخلوقهذاأن

تصححه.متأخرةفكرةبالهفيستخطرالمعتاد(،)المكانرأسهفىواحد

يتكلمأنقبكمرتينيفكرأنهوبماالففرهـ،عمودهقاعدةعندوالآخر

ننغى.أحكاملديهليسفإنه"مقدما"الاسند!يستطيعفإنهوهكذا

احتعانبغبربفكرأنيمكنهفإنههكذا"مؤخرا".يستطيعهكما

جانبيها.منمسألةكلليتناوكضيقأدنىدهايضيقمنت!كلةمنما

الأمثل،الوحنترهذافىتفرلرهيا،أواهالذيلحتىرأسهام!ويدركهاإلا

الأقل.ع!سنةملايينعشرةم!قضىالذى،ووقورحكيم!وكم
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تحلس!فيئغالباتنشغلالاستشعاروقرونقرينات.الثانىالعلوىوالفكالعلوى(

بغيرالطعامبمعالجةأووالطحن،بالمضغتنشغلوالعلياالسفلىالفكوكالأشياء.

تتغايرالأطرافأوالحلقيةالزوائدأننجد،الجسمبطوكوراءنمضىعندما.ذلك

التىتلكأنحينفيللمشى،سيقاناتشكلماكثيرامنهافالوسطىكبير،حدإلى

مثلأخرىوظائفلأداءتنضغطماكتيراالمؤخرةأقصىحلقاتمنتنبثق

السباحة.

الخمسالرأل!رحلقاتزوائدبعدأنهالجمبرىفيأوالبحرجرادفىسنجد

التاليةالأربعالزوائداتأزو.المخالبهئللجسمحلقةأولزوائدتكونالمعتادة

باعتبارهامعانتضمالمئمىوسيقانالمخالبتحملالتىالحلقات.المشئسيقانهي

طرفإلىنصلحتىالأقلعلى،البطنحلقات.بالبطنيسمىالجسمباقى.الصدر

بالغأمراوهـتالن!باحة،علىتساعدريشيةزوائد"،امةالعو"الأرجلهى،اكيل

والصثهـفئالرأش.الرهيفةبرشاقتهاالجمبرفأنواعلبعضبالنسبةالأهمية

منأزواجعشرةأولكلمعهاترتبطكبيرذ،واحدةوحدةفيتندهـخالسرطانات

51نرأنننمتطيعلابحيث/الصدرالرأستحتبأزدواجمطوفالبطن.الأطراف

البطنحلقاتنمطفسنرىظغره،علىالسرطانقلبناإذاأما.أعلىمنحالبألى

الأنثىبطنالنموذجئ.بضيقهذكرسرطانبطنتبينالتاليةالصورة.بوضوح

علىمىالناسكسرطانات.الحقيقةفئتسمىكما)المريلة(المئزروتشبهأوسع

تشكلالتئالخاليةالرخوةالصدفةمع)لتتلاءمسمترىغيرببطنالمعتادغير

(.الحمايةتوفرالرخوةالصدفةالأنمدرعغيرلينبطنوهومأواها(،

؟؟ا



للخلفالمطوىالض!البطنيبيننكرسرطان

فيتعديلبهايحدثالتىالمدهشةالطرائقبعضعنفكرةنكؤنحتى

تعديلاىفيهيحدثلانفسهالجسمتخطيطانحينفي،القشرياتجسمتفاصيل

إرنسترسمهاوالتىالتاليةالصفحةفيالرسوماتمجموعاتإلىننظردعنامطلقا،

المنفانبنالحوارببناكنرولعلهعشر،الناسعالدرنفىالمشهورالحبوانعالمهبكل

داروقحتىانهالمؤكدمنكانوا!نمتبادلا،الئفانىهذايكن)لمألمانيافىلداروين

العظمىالهيكلمعبالضبطفعلناوكما(.الرسمفيهيكلبموهبةسئعجبكان

البحر،وجرادهيالسرطاناتهذهجسدمنجزءكلإلىننظردغاالفقارى،

الحيواناتبثىكلفىبالضبطيقابلهمانجدأنيمكنكيفيفوتنا،لابما،وسنرى

ولكنئفسها"،بالأجزاءيتصلالخارجىالهيكلمنجزءكلانسنجد.الأخرى

متغاير،غير"الهيكل"فإناخرىمرةبالغا.اختلافاتخلالفنفسهاالأجزاء!هأشك!

أفولوفبمابل-الواضحاللقسبرفإنأخرىومرةتماما.تنغايرأجزاءهانحبنفي

منهيكلهاتخطيطورثتقدكلهاالقشرياتهذهانهو-المعقولالوحيدالتفسير

علىبثراء.لتغايرأشكالفىالمفردةالمكوناتصاغتقدكانتواق،مشتركسلف

السلف.عنؤرثكمابالضبطباقيايظلنفسهالمخططان
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بالكمبيوتر؟سيفطهئومسونداركىككالذىما

أسماهكتاباالأسكتلندىالكبيرالحيوانعالمتومسونداركىألف1191لمفى

"طريقةعنالمشهوررأيهفيهفصلآخرفىطرحوفه،والشكلالنمور!ص

يحزفثمبيانئ،رسمورق!قالحبواناتأحديرسمتومسونكان")1(التحولات

إلىتحولقدالأصلىالحيوانشكلأنويبينخاصةرياضيةبطريقةالرسمورقة

هيالبيانىالرسمورقةأننتخيلأنيمكننا.بالأصلقرابةصلةلهآخرحيوانشكل

المتحولةالرسمورقةتكونوبعدها.الأولالحيوانعليهانرسمالمطاطمنقطعة

رياضيةطريقةببعضآخرلشكلشندتأوضطتوفنفسها،المطاطلقطعةالمرادف

وهومنهاواحداورسمالسرطانمنأنواعستةأخذورتومنموتأنذلكمئال.محددة

غيرالمطاطة)الصفحةعاديةبيانىرسمورقةفوق"5ر،ل!لمكا17"الجريون،

منفصلة،طرائقبخمسالرياضية"المطاطية"صفحتهبعدهاحرفثم(المحرفة

هنايهمنالا.السرطانمنالأخرىالخمسةل!*نواعتقريبىتمئيكإلىليتوصل

أحدتحوللأنبوضوحنرىأنيمكنناولكننا.رائعةكانتوإن،الرلاض!اتلفاصلل

يهتمنفسهتومسونداركىيكنلمالكئير.الشىءيتطلبلاالآخرللنوعالسرطانات

الجينيةالطفراتتفعلهمانتصورأنعليناالسهلمنأنإلابالتطور،بالغاا!تماما

ئأأو"الجريون"فينفكرأنينبغىأنناه!ذايعنىلاثهـذه.مثلتغيراتتجلبحتى

للآخرين.سلفأنهاعلىالستةالسرطاناتهذهمن

يقتصرلاوأمره.حالبأفمعرفةالعلماءأوسعمنواحدايعدتومسونداركىأنالمؤكدمن)1(

عالمأنهعلىولاالراقى،النوعمنرائعةبإنجليزيةبأنهاتشتثركانتكتابتهأنعلىفحسب

جامعةأقدمفىالطبيعىللتاربخأستاذوكذلكسيكىكا6باحثوأنهالمنشو،ةأبحاثهلهرياضة

حاجةغيرفىأنهافترضربلغاتبالاستشهاداتكتابهزينقدأيضاهووإنمابأسكتلندا،

بل،وفرنسيةوألمانيةوايطاليةوإغريقيةلاتينيةبلغاتوهى(الأنالزمانتغير)كمليترجمها

إ(.الفرنسيةإلى-بترجمتهابالفعلتكرمالأخيرة)و!ذهبروفنساليةوحتى

4؟ا



هبكل.قشريات

الحيوانرسمفيممنازوفنانمنمبزألملألىحيوانعالمكانهيكلإرنست
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المهمةالنقطةليست!ذهفإنحالأىوعلىلالخر،سلفامنهاأىيكنلم

التحولاتفإنالسلص،السرطاناتبهتبدوماكانأياأئههىالمهمةالنقطةهنا.

سلفأئ)أوالستةالأنواعهذهمنواحدأىتغيرأنيمكن"الصنف"هذامن

الآخرين.منأىإلى(مفترض

إلىليتحولبلطفونداعبه،بالغكائنشكلنأخذبأنقطالتطوريحدثلا

الطفرات.جنينمنيتنامىبالغكائنكلأنننسىلادعناآخر.نوعشكل

نموسرعةمعدلمنتغيربأنالمتنامئالجنينفيتنج!!أنيمكنكانالمختارة

تطورالسابعالفصلفيفسرناقد.الأخرىللأجزاءبالنسبةالجسممنأجزاء

بالنسبةالأجزاءبعضنموسرعةمعدلفيالئغيراتمنكسلسلةالبشريةالجمجمة

نتوقعأنينبغى،وبالتالىالمتنامى.الجنينجيناتفيهاتتحكمكما،أخرىلأجزاء

الممكنمنسيكونأنه"،الرياضى"المطاطصفحةفوقبشريةجمجمةنرسمعندما

مشابةإلىلنتوصلمنهجيةرياضيةطريقةببعضالمطاطتحريصينبغئفيما

أكبر-بتحريفربماأو-التممبانزىمثلالقرابةوثيقعمابنلجمجمةتقريبية

.البابونملر،قرابتهفيبعداأكثرعمابنلجمجمةتقريبيةمشابهةإلىنتوصل

قرارناأننلاحظدعناأخرلىمرة.تومسونداركئبالضبطأوضحهما!ووهذا

الشمبانزلىإلىحولناهاثمالبتمرية،الجمجمةأولارسمتاعندماتعسفياكالت

الأمرأولفيمثلاتومسونيرسمأنذلكمعيتساوىبمايمكنكانوالبابون.

.البابونوجمجمةالبشريةالجمجمةلصنعاللازمةالتحريفاتيستنبطثمالشمبانزى

يكنهلمماوهوالتطوت،عنلكتاببالنسبةبأكثرالاهتماميثيربمايكونربماأو

فوقأولا"الإنسترالوبثيكوس"جمجمةمثلاسيرسمكانربماأنهداركى،كتاب

من.حديثإننمانجمجمةإلىتحويلهاطريقةويستنبطالمحزف،غيرالمطاط

بالمعنىمفعماوسيكون،أعلاهالصورنجاحبمثلأيضاسينبحكانهذاأنالمؤكد

بأكثر.مباشرةوبطريقةالتطوريةالناحيةمن
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الخفافيشاذرعمستخدما"التشاكل"فكرةالفصلهذابدايةفىطرحت

انقلت،حساسخاصبمزاجاللغةاستخدامفىاندماجىمعلها.كمل!والبشر

داركىتحولاتلناتوفرتخللف.العظامأنحينفىمتماثلةالعظميةالهياكل

اننجد،الصياغةمنالطريقةهذهفىدقة.اكثرالفكرةهذهتجعلطريقةتومسون

انامكنإذامتشاكلينيكونان-الإنسانويدالخفاشيدفيمثلاكما-عضوين

العضولصنعالمطاطبعدهانحرفئمالمطاطمنصفحةعلىأحدهمانرسم

"ولهحوله"حأ"!5الأجزاء)1(،تناظرهيلنلككلمةلديهمالرياضيون.الآخر

الهندسية.الأشكدبين

قبلفيمافنراهم،لداروينسابقزمنفىالئشاكلوجودالحيوانعلماءتبين

انهملو.متشاكلةبأنهاالبشروايدىالخفافيشأجنحةمثلايصفونالتطورزمن

الأجزاء"."ئتاظركلمةيستخدمواانلأسعدهم،كافيةمعرفةالرياضةيعرفونكانوا

والبشرالخفافيشأنعلىعامالقاقفاكاصبحغثماالداروينيةبعدماعهدفى

بمصطلحاتالتشاكليغرفونالحيوانعلماءأخذعام،سلففييئشاركون

الواحدتحريفاستطعناإذاالأجزاءفيمئتاظرينالشكلانيكونالتعبير،بدقةالتزمناإذا)1(

.جديدةلمسكاىودونلهتكسيراىدونالآخرالشكلليصبحمنهما



كلمةأدخلت.المشتركالسلفمنيورثماهيالتشاكليةالتماثلات.داروينية

ولامشتركةلوظائفترجعالتىالتماثلاتفيلشمتعملول!ها!،أ!"3"التناظر،

يأنهماالحشرةوجناحالخفاشجناحيوصفأنذلكمئال.مشتركسلفإلىترجع

إذا.متشاكلانبأنهماالإنسانويدالخفاشجناحوصفمعتقابلفيمئتاظران،

التطوراستخداميمكننالنالتطور،حقيقةعلىكدليلالتشاكلنستخدمأنأردنا

فيالتشاكلتعريفإلىالرجوعالملائممنيكونالهدفلهذافإنه،وإذن.لتعريفه

أجزائهما:فىتناظرفيهاالإنسانوذراعالخفاشجناحالتطور.قبلمازمن

ولكنك.عليهزسمالذىالمطاطنحزفبأنالآخرإلىالواحدتحولأنتستطيع

توجدلالأنه،الطريقةبثذهخشرةجناحإلىخفاشجناحتحولأنثستطيعلا

بمصطلحاتتعزفلمالتىالأجزاءتناظرظواهروجودانتشار.متطابقةأجزاء

التىالطريقةنرىانالسكلمنالتطور.على!ليلننمتخثمأنيمكنالتطور،

وذلكآخر،فقارىذراعلألىليحولهفقارىذراعألىفيمفعولهالتطوكأبيابعمل

الجنين.فيالنمومعدلاتنسبمرببساطةنغيربأن

القرنستينياتفبئجامعىطالبوأنابالكمبيوتراتملماأصبحلتأنمنذ

أصبح.الكمبيوتربواسطةسيفعلهتومسوندراكىكانعماأتساءلوأنا،العشرين

بشاشاتكمبيوتراتوجودشاععندما،العشرينالقرنثمانينياتفيملحاالالنمؤ

الرسمأسلوب(.فحسبالورقبطابعاتبالمقارنة)وذلكتكلفتهتحمليمكنبثمن

"استجداءإلاليس،رياضيةبطريقةالرسمسطتحريفثممفرودمطاطعلى

نأينبغىأنهاأوكسفوردجامعةعلىاقترحت!بالكمبيوترالإمريعادخلأنصارخا

شاشةعلىتومسونداركىتحولاتليضعبرامجمصمملتوظيفمنحةتطلب

ويلووظفناالتمويلعلىحصلنابسولة.للمستخدممتاحةويجعلهاالكمبيوتر

صديقاأصبحوقد،الأولىالدرجةمنبراهـوبيولوجىمصمموثهـوآتكنسون،

المشكلةحلإلىأتكنسونتوصل.الخاصةمبرمجاتىمشاريعفىلىوناصحا

؟)فى



ذلكفعلأنوما"للمطاط"،الرياضيةالتحريفاتمنالغنيةاكخيرةلبرمجةالصعبة

فيالرياضىالسحرىاللعبهذايدهـجأننسبياعليهالسهلمنأصبححتى

الخاصةبرامجىيشابهبماالبيومورف،بأسلوباصطناعىانتخاببرناهـج

يواجهبرامجى،فيوكما.الثانىالفصكفىهناوصفتهاالتى"بالبيومورف"

جيلا"ليتناسل"،منهاواحدلاختياروئدعى،حيوانيةبأشكالمليئةبشاشة"اللاعب"

فإنأخرىومرة،الأجيالخل!باقيةظلتجيناتهمناكفإنأخرلىمرة.جيلبعد

فيالجيناتأثرتالحالةهذهفيأنهإلا"الحيوانات".شكلفيأثرتالجيناتثتد

شكلعليهزسمالذى"المطاط"شكلتحريففيالتحكمبوانسطةالحيوانشكل

بجمجمةمثلانيدأأنالممكنمنالنظريةالوجهةمنفإنه،وإذن.الحيوان

منطريقهالتناسليشقثم،محرفغير"مطاطعلىمرسومة"أوسترالوبتيكولمر"

طولذريجياويتناقصمخهاخزانةحجمتدريجيافيهايتزايدمخلوقاتخلال

منثبتأنهعلىللبنسان.شبههايتزايدمخلوقاتأخرىبكلماتأو-خطمعا

حقيقةهذهأنواعتقد،النوعهذامنشئءتنفيذجداالصعبمنأنالعمليةالوجهة

ذائها.!فيالاهتمامتثير

مرة!يتومسونداركىتحولاتأنهوذلكصعوبةأسبابأحدأنأعتقد

الفصلفيئأكدتأنسبقوكما.بالغآخرشكلإلى"بالغ"حيوانشكلتغيرأخرف

حيوانلكلالتطور.فيالجيناتبهاتعملالتىالطريقةهيثذهليستالئامن،

الجسمأجزاءبتنامىتموهويكونويتمو،كجنينيبدأفهو.للتنامىتاربحبمدردد

ليسالتطور.غالبلوإلىيصلحتىبينها،فيماتناسببلاسرعةبمثلاتالمختلفة

محكومتعديلثيووإنما؟بالغآخرإلىبالغكائنليتحولجينياالمحكومبالتحريف

هـوشقيق.تحفيدهو)وذلك!كسلىجوليانأدركللتنامئ.برناهـتفيجينيا

سرعان،تومسونداركىكتابمنطبعةأولنشربعدأنهذلكهكسلى(،ألدوس

الأجنةتحولطريقةيدرسحتى"التحولات"لطريقةتعديلاهكسلىأجرىما

ه،م)



عن!ناأقولهأنأودماكل!وهذا.بالغينإلىأوسناأكبرأجنةإلىالمبكرة

الأخيرالفصلفيالموضوعهذاإلىسأعود.تومسونداركىتحولاتطريقة

به.علاقةلهاهامةنقطةلأوضح

ظلتالمقارنةالدراساتمنالأدلةفإن،الفصلهذابدايةفىطرحتكما

دعمحيثمنالحفرياتدراسةمنالأدلةمنأقوىهوبمانفسهاتفرضدائما

"كتابفيفصلهنهايةفيذكركما،مماثلرأىنفسهلداروينكان.التطورحقيقة

":الحيةللكائناتالمتبادك"التجاذبتناولعندما"الأنواعأصلعن

التىالعديدةالحقائقأنواعأنلىيبدوفإنه"وأخيرا

نأعلىبالغبوضوحتدلالفصلهذافىأمرهافينظرنا

الحيةالكانناتوعاثا*توأجناس،أنواعمنلهحصرلاما

منسلالتهاتنحدركلها،العالمهذافيمحتشدةتقطنالتى

وكلها،مجموعتهأوطائفتهنطاقداخلفيكلمشتركةآباء

ينبغىوهكذاسايهتها،انحدارسياقفيالتعديلتناولهاقد

هناكتكنلمإنحتىالرأىهذاأتخذأنتردددونعلى

".تدعمهأخرىحججأوحقائق

جزيئيةمقارنات

المنمتقاذالأدلةأنثو،يعرفهأنيستطيعيكنلموما،داروينيعرفهلمما

الجزينية،الوراثياتتتضمنعندماإقناعاأكثرحتىتصبحالمقارنةالدراساتمن

له.متاحةكانتالتىالتشريحيةالمقارناتإلىبالإضافة

)ل!ا



تختلفحينفيئالفقارياتكلفييتغايرلاالفقارلىالعظمىالثيكلأنوكما

فيالقشرياتكلقييتغايرلاللقشرياتالخارجىالهيكلأنوكما،المفردةالعظام

تتغايرلادناشفرذأننجدتماماذلكبمثلفإنهتتغاير،المفردة"الأنابيب"أنحين

مذهلةحقيقةهذه.تتغايرنفسهاالمفردةالجيناتأنحينفى،الحيةالكائناتكلفي

منسلالتهاتنحدرالحيةالكائناتكلأنآخرشىءأىمنبأوض!حوتبينحقا،

منظومةكليشملوإنمانفسها،الجينيةالشفرةعلىيقتصرلاوالأمروحيد.سلف

فهذه،الثامنالفصلفىنتاولناهاوالتئ،الحياةبهاتجرلىالتىالبروتين/الجين

والأركياتوالبكتريا،،والفطريات،والنباتات،الحيواناتكلفيتتماثلالمنظومة

وعندمانفسها.الشفرةولين!،الشفرةفىئكتبماهو!تغايرما.والفيروسات

كلفىالفعليةالجيليةالتتالعات-بالتمفردمكتوب!وماعلىمقارنةدراسةنجرى

التشابه.خسبالتراتبشجرةم!نالنمهالنوعسنجف-المختلفةالمخلوقاتهذد

الفقارلى،العظمىللهيكلبالنسبةوجدناهاالتىنفسعا"العائلية"ال!ثمجرةنسنجد

خلالالتشريحيةالتشابهاتنمطكلفيالحقيقةفىوبنامابلالقشرى،والهيكل

نحوعلئزتبتوقدالجينيةالنمفرذمقارنةعثنحبهاولكننا-الحيةالممالككل

وإقناعا.إتقاناأكتز

ذلكيكونكأن-اتتيننوعينبينالقرابةتوثقمدفنستنتثأنأردناإذا

كلفيشنظرأنثهـوالأمتلا!جراءسيكولى-والقردالقنفذقرابةدرجةمثلا

،وعنوانفقرةكلبينونقارن،النوعينفىجيرلكلالكاملةالجزيئيةالنصوص!

البردىلفافتىبينيقارنعفماالمضسالكتابفىالباحديفعلقدكماوذلك

با!ظة.وتكلفةطويلاوضتايتطلبهتاولكنأشعيا.سفرعليهاكتبالتىال!ئطفأو

منالكليرمفارهعملاتمثلتقريباسنواتعشرالبشرىالجينوممشروعاستغرق

جزءفيتفسهاالنتيجةإنجازالآنيمكنأنهمكالرغمعلى.القرون/الأفراد

مشروعاننفذأنالمكلفةالكبيرةالماممنسيظلأنهإلا،الوقتهذامنأصغر

؟ل!ا



التىالإنجازاتتلكأحدهوبالكاملالبشرلىالجينومشفرةفكالقنفذ.لجينوم

القمر،علىلل!وطأبوللومشروعيماثلبماوذلكإنسانا،أكونبأنفخوراتجعلنى

كتابتىأئناءجنيففىحاليابدؤهتمالذىالكبيرالهادروناصطدامجهازومشروع

زيارته.عندبكيبأنىحتىالدولىالجهدلثذاالهائلالحجم!زنىلقد-الآن

يرادفهماوكذلك،بنجاححالياإنجازهتمفالشمبانزىجينوممشروعأنيسعدنى

"قانون)انظرالحالىالتقدبممعدلاستمرإذا.مختلفةأخرىلأنواعبالنسبة

الجينومتتابعاتتحديداقتصادياالمتاحمنسيغدوماسرعاتيلى(فيما"هودجكن

وفى.عمومةكأبناءقرابتهاتوثقمدفقياسفبئنرغبقداثنيننوعينأىفئ

أجزاءمنعيناتلأفنلجأأنأهدافنامنالأكبرللجزءسيكفىفإنه،نفسهالوقت

كبير.ثإلىجيداثيذاوينبحاع،الأشوهذدجينوماتمنمعينة

ترجمةتتمبروتينات)أومعينةقلبةباختياهـجيناتعينالتاأخذننمتطيع

!بهناإلىأصلونسوهع.نوكلفيونفاثنا(الجيناتمنمباشرةتئابعاتها

،العيناتأفمنآوتوماتيكىفيائىعنولتنفيذأخرىطرانقهناكأنإلا.لحظة

المبكرةالطراصق!!ى.أطولزمنمنذمعروفةذلكلأداءزمةالا6الئكنولوجياتو

نأواقعيا)نستطيعللأزانبالمناعىالجعازتنمتغلمدهشةتحوعلىتنبحالتئ

المناعىالجهازجبا(.الممةتؤدلىالأرانبولكننشاء،حيوانأىنستخدم

ينفخ،للمرضالمسببةالعواملضدالطبيعىالجنممدفاعمنكجزءللا!رنب،

نعرفأننستطيعأنناوكما.اكمتياريدخلغريببروتينأىضدمضادةأجساما

الأجسامعننبحثبأنالديكىبالسعالإصابتهسبقتفالأفرادأحدكانإذا

لهتعرضرالذىمانعرفأننستطيعتماماذلكبمتلفإننادمه،فىالمضادة

الأجسامحاليا.الموجودةالمناعيةالاستجاباتعننبحثبأ!الماضىفيالأرنب

لحمه-توارتهاالتىالطبيعيةللصدماتتاريخاتشكلالأرنبفيالموجودةالمضادة

شمبانزفبروتينمئلاحقنتإذااصطناعيا.فيهتحقنالتىالبروتيناتذلكفىبما

ث!ا3



نفسهالبروتينبعدهاتهاجمسوفيصنعهاالتئالمضادةالأجسامفإن،الأرنبفى

فهى،مرادفبروتينمنتكونالثانيةالحقنةأننفترضدعناولكن.حقنهأعيدإذا

قبلمنالأرنبتعرضأنسنجدشمبانزى؟بروتينوليسغوريلابروتينمن

الفعلردأنإلاالغوريلا،بروتينضد"جزئية"حمايةسيمنحهالشمبانزىلبروتين

بروتينضدحمايةالأرنبسيمنحالشمبانزىبروتينفإنكذلك.أضعفسيكون

نأباعتبارالغوريلا،بروتينمعمماأضعفسيظلالفعلردأنإلاالكنغرو،

منكتيراأقل،المضادةالأجسامصنعبدأالذىللشمبانزى،الكنغروقرابةدرجة

الحقنإزاءللأرنبالمناعىالجهازاستجابةشدةمدىللشمبانزى.الغوريلاقرابة

الذئالأصلىللبروتينالبروتينهذامشابهةلدرجةقياسفيهاالبروتينمنالتالية

فنسنتبهاأجرىالتىهيالأرانبتستخدمالتىالطريقةهذهأولا.الأرنببهحقن

فىعمليابهاوأثبتا،بركلىفئكاليفورنيابجامعةتجاربهماويبسونآلأنوساريتنر

الواحدقرابةدرجةعلىوالشمبانزلىالبشرأفرادأنالعشرينالقرننستينيات

مضى.فيماشخصأ!يدركهكانمماأوثقبالآخر

الأنواعفيئمباشرةبينهاوتقارننفسها،الجيناتشمتخدمطرائقأيضاهناك

الأقدمذلكطرائقإحدىلها.تشفرالتىاليروتيناتبينالمقارنةمنبدلاالمختلفة

ئلكوراءأساسايكمنماهودناتهجيندنا.تهجينيسمىماطريقةفاعليةوالأكثر

فييتشاركونوالشمبانزىالإنسان"أفراد:بأنالقولمثلكثيرانراهاالتىالإفادات

تعنلهماحولبلبلهبعض!هناكفإنلعرضفلماجلنالهم".منالمائةفي89

منهيتطابقالذىالشىءذلكهو""ما.المئويةالنسبمنالأرقامهذهبالضبط

التىالوحداتحجممدىعلىيعتمدالمضيوطالرقم؟المائةفيوشمعونثمانية

للا!تمام،مثيرنحوعلىويوضحهالأمر،يوفحبسيطقياسمثلهمناكنحصيها.

توضحهمدكلماالأمريوضصحمافيهاالحقيقئوالشئءالمنلبينالخلافأوجهلأن

المقاهـنةنريدوأننانفسهالكتابمننسختانلديناأننفترضهيا.التماثلأوجه
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معالمعتصةالنسخةنقارنأننريدونحنداتياكسفرهوالكتابهذالعلبينثما.

النسبةهيما.الميتالبحرعلىيطلكهففىتوااكئشافهاتممكتوبةقديمةلفافة

تعارضوجودلأنصفرا؟تكونأنالمحتملمن.الكتابينفصوكلتطابقالمئوية

متطابقين.غيرالكتابينأننقولسيجعلنابأكملهفصلمنمكانأىفيفقطواحد

بكثير.أعلىالنسبةهذهستكون؟.فيهما"الجمل"لتماثلالمئويةالنسبةهيمائرى

تحوىالكلماتأنذلك،الكلماتبتماثليتعلقفيماأعلئحتىالنسبةستكونبل

تماثلأنإلا.التمائللاختلافالفرصتقلوبالتالى-الجملتحويهمماأقلحروفا

فإذاوبالتالى.الكلمةفيواحدحر!اختلفإذاللاخفاقمعرضاسيظلالكلمات

المئويةالنسبةفإلى،بحرفحرفابينهماوقارناجنبإلىجنباالنصينوضعنا

،وإذنالمتماتنة.للكلماتالمئويةالنسبةمنأعلىحتىستكونالمتماثلةللحروه

حجمحددناإذاإلاشىءأىيعنىلا"المائةفي89بنسبة"بالتماثلالنقديرفإن

الحروفأو،الكلماتأو،الفصولنحصىنحنهلبينها.نقارنالتىالوحدات

بيننقارنكناإذا.نوعينفىدنانقارنعندمانفسهالشىءيصدقماذا؟أو

اختلافمجردوجودلأنصفرا؟تكونالمشتركةالنسبةفإنبأكملهاكروموسومات

نأنعينأنإلىسيؤدئالكروموسوماتبطولمكانبعضفيواحدضئيك

مختلفة.الكروموسومات

النسبةحولكثيرابهيستشثدالذىالمائةفىوالتسعينالثمانيةرقم

أعدادإلىيشيرلابالفعلهيووالشمبانزىالبشرأفرادعندالجينيةللمادةالمشتركة

دنا"حروه"أعدادإلىيشيروإتما،الكاملةالجيناتأعدادولاالكروموسومات

فيالآخرمعأحدهايئوافقالتئ(النيتروجينيةالقواعدأزواجإلىتكنيكيايشير)أو

مقارتةأجريناإذا.خفيةمشكلةهناتوجدأنهإلاوالشمبانزى.البشرجيناتداخل

يعدمامقابلفىمضافا(حرفا)أواناقصئا"حرفافإن،ساذجنحوعلىللسطور

عندهاستغدوكلهالأنها؟التاليةالحروفكلفيتوافقعدمعنهسينتخخطأ،حرفا
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الآخرالاتجاهفيخطأيحدثأن)إلىترتيبهامنخطوةضاعتوقدمضطربة

نأالإنصافمنليسأنالواضصحمن(.ثانيةالانتظامإلىتعودالحروفليجعل

لفافتينتصم!حالتئالباحثعين.الطريقةبهذهمتضخماالتعارضاتتقديرنجعل

كيفكميا.تقديرهايصعببطريقةأوتوماتيكياذلكعلىتتغلبسوفدانياللسفر

الكتببينبالتماثلقياسناسنتركالنقطةهذهعنددنا؟معذلكنفعلأنيمكننا

الشىءهذافإن،يتفقكمالأنه؟الحقيقىالشىءإلئمباشرةوننطلقواللفائف

بالتماثل!القياسمنأكثرفهمهيسهل-دنا-الحقيقى

تقربالتى-الحرارةدرجاثإحدىإلىسنصلتدريجيادنانسخنعتدما

الخيطانوينفصلالمزدوحم،اللوبخيطىبينالروابطتنكسرحيث-م5\لممن

الحرارةدرجةتكونماأياأو،مد\/حرارةدرجةأننعتبرأنيمكننا.اللولبيان

كلفإن،ثانيةالحرارةدرجةبردتإ11دنا.انصهار""درجةأنهاعلى،اللازمة

معأو،آخرواحدلولبىخيطمعتلقائياأخرىمرةينضمسوفلولبىواحدخيط

مستخدمامعه،يزدوجأنيستطيعمامنهماأيايحبأينماواحد،لولبمنلمدفة

يعتقدربماالمزدوت.للولبالنيتروجينيةالقواعدازدواخبهيتماكىالعادلىالنظام

وث!ومؤخرا،انفصكاكىالشريكالخيطذلكدائماسيكونالخيطثيذاأنالقاهـئ

ماأنإلاذلك،يحدثأنحقايمكن.الآخرالخيطمعالتوافقأكمليتوافقبالطبع

يمكنلدناأخرئشظاياأىعلىتعئردناضمظايا!كذا.منظمايكونلاعادةيحدث

بل.الأصلىالتمريكمنبالضبطميالشظايا!ذهئكونلاوعادةمعها،تزدوخأن

الفرديةالخيوطشظايافإنالكاثنات،منآخرنوعمندناأضفنالوالحقيقةفيإننا

الخطأ،النوعدنامنمنفردةخيوطمنشظايامعالانضمامعلىتماماقادرةتكون

النوعمنفرديةخيوطإلىبهاتنضمالتىالطريقةتماماتماثلبطريقة!ذاويكون

التىالجزيئيةالبيولوجياثورةمنالرائعةالانستنتاجاتأحد؟لاولماذاالصحبت.

دناكانإذابمايهتملادناغير.لادناإلاليسدناأنوكريكواطسونبهاقام
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الشظايامعبسعادةتزدوجالشظايا.التفاحدناأوشمبانزى،دناأو،البشرى

أطوال.متساويةدائماتكونلاالارتباطقوةفإنذلكومعتجدها.أينمالهاالمكتملة

!ذاويكونمعهايتوافقالذىالفردىالخيطمعترتبطالفردىالخيطمندنا

سببلها.شبهاأقلفردىبخيطارتباطهاعنديحدثممابأقوىمحكماالارتباط

وكريك(لواطسونالنيتروجينيةالقواعد)أودنا"حروف"منأكبرعدداانذلك

ترابطفإنوبالتالىمعها.يزدوخأنيستطيعلاشركاءإزاءموضعفينفسهيجد

تنقصه(الملابسضم)كسوستةمتزلقازماماهذاويئمبه-أضعفيغدوالخيطين

أسنانه.بعض

لنوعينتنتمىالتىالشظاياعثوربثهذه،الترابطقوةنقي!مرأنيمكنكيف

يكادنحوعلىبسيطةبطريقةلك1يتم؟معالتنضمالأخرفعلىإحداهامختلفين

قلتأنىفيكرالقارئلعل.ابطالروانصهار"حرارة"درجةسنفيسمضحكا.يكون

هذايصدقم.لم"ء1مننقربخيطينيرالمجدولدناانصهارحرارةدرجةأن

عندمامثلايحثثكماتماما،متوالمحقينخيطينفىالمجثولالطبيعىدناعلى

أماالبشرلى.دنامنلهالمكملالخيطعنمنفصلاالبتمرىدنامرخيط"ينصهر"

خيطيرتبطعندمايحدثمامثل-ضعيفاالخيطينبينالارتباطيكونعندما

وعندماقليلا.أقلحرارةدرجةالارتباطلكسرفسيكفئ-شمبانزفخيطمعبشرلى

كالنممك،قرابتهدرجةفىأبعدعمابنمندناخيطمعالبشر!دناخيطيرتبط

الفرق.سبقمماأقلحرارةدرجةوالأنفصالالارتباطلكسرسيكفى،الضفادعأو

نفسه،نوعهم!آخربخيطدناخيطارتباطحالةفىالانصثارحزارةدرجةفى

و!الفرقهـذاآخر،نوعمنبخيطمرتبطادناخيطيكوتعفمارجئه1وبين

مفادهاالعمليةالتجربةعلىمبنيةقا!ة!ناك.النوعينبينالورائنىللبعثمقيائسنا

يقابلاثثفاا!ولمراسنميورجةنجم!اهـ6"إ،نصاافحة611لخفض!عفماأنه
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منزيادة)أوالمتوافقةدناحروفعددفيالمائةفىواحدبمقدارانخفاضاتقريبا

الإغلإق(.زمامفيالمفقودةالأسنانعددفىالمائةفيواحد

التئالخادعةمشاكلهالهاأنكمافيها،أدخللنالتىمصاعبهاالطريقةلكذه

فإنالثممبانزى،دنامعالإنساندنامزجعندأنه،ذلكمثال.بارعةحلولاتتطلب

كما،البشرفدنامنالأخرىبالشظاياترتبطسو!البشرىدناشظايامنالكثير

ماأنبمانوعها.منالشظايامعترتبطسوفالشمبانزىدناشظايامنالكنيرأن

دنافصلمننتمكنكيف،المهجندناانصهار""درجةنقيسأنهوحقانريده

الوسمتئضمنبارعةبحيلةهيالإجابة؟االمتماللا"النوعدناعن!تاالمهجن

عنكبيرحدإلىبعيداستأ%ناذلكتفاصيلأنعلىمتمعة.بواسماتالمنمبق

أرقامإلىالعلماء6قااكىالتكنيكهودناتعجينألىهىهناالمهمةالنقطةمساهـنا.

وهىوالشفانزلى،البشربينالجينىبالتماثليتعلقفيماالمانةفيئ9/1رقممثل

إلىبالمقارنةنننقلعندمابه،التنيؤيمكنبمااقل،مئويةنسبعنهانتخالتى

قرابتها.درجةفيئأبعدالحيواناتمنأزوات

تنتميانالمتوافقةالجيناتمنمجموعتينمنالتماثللقياسطريقةأحدث

و!ى:ثلأقصىتكلفةوالأغلىحدلأقصىالمباشرةالطريقةهيمختلفينلنوعين

الئىنفسهاالطرائقباستخدامنفسها،الجيناتفيالحروفتتابعبالفعلنقر(أن

تزاللاالطريقةهذهأنمنالرغمعلئ.البشرىالجينوممشروعفىاستخدمت

تقريبعلىالحصولنستطيعأنناإلا،بأكملهالجينوممقارئةعندالتكلفةمرتفعة

الآنأداؤهيتمماهووهذا،الجيناتمنغيرلاعينةبينالمقارنةإجراءعندجيد

متزايد.نحوعلى

ذلككانسواء،نوعينبينالتماللىلقياسنستخدمهالذىالتكنيككانأيا

التحثيدأو،الانصارحرارةدرجاتأو،الأرانبفىالمضادذالأجسامباستخدام
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الحصولبعدكبير.حدإلىالخطوةنفسهيالتاليةالخطوةفإنللتتابعات،المباشر

!ذهسنضع،الأنواعمنزوجكلأفرادبينالتمالردرجةيمثلوحيدرقمعلى

نفسهبالترتيبأسماءهاونكتبالأنواعمنمجموعةنأخذهيا.جدولفيالأرقام

بعدهانضعثمالأفقى.الصفلعناوينبالنسبةوكذلكالعمودلعناوينبالنسبة

(،مربع)نصفمئلئاالجدولسيكون.الملائمةالخاناتفىللتماثلالمئويةالنسبة

نسبةنفسستكونوالكلبالإنسانبينللتماثلالمئويةالنسبةأنمئلاذلكوسبب

منكلافإن،المربعالجدولكلنملأفعندماوبالتالى.والإنسانالكلببينالتماثل

للآخر.مرآةصورةسيكونالقطرنصفجانبىمنجانبأىعلىالنصفين

التطورنموذخحسب؟نتوقعهاأنينبغئالتىالنتائجنوعهوماوالآن

تربطالتىالخانةفىمرتفعةدرجةنضعونحنأنفسناسنجدبأننانتنبأأنينبغى

الإننمانبينتربطالتىالخانةفيئأقلدرجةونضعوالشمبانزى؟الإنسانبين

تشابهدرجةالكلب/الإنسانخانةفييكونأنينبغىالنظريةالوجهةمن.والكلب

لديهاوالشمبانزلىالبشرأفرادلأنالكلبالشمبانزى/خانةفىالدرجةتماثل

تتماثلأنالدرجةلهذهوينبغى.بالكلابالقرابةعلاقةمننفسهاالدرجةبالضبط

البشر،أفرادأنذلكسبب.الكلب/الليموروخانةالكلبالقرد/خانةفيأيضا

المشتركالسلصطريقعنبالكلبترتبطكلهاوالليموروالقرود،والشمبانزى،

ينبغىلليمور(.شبيهاالتمىءبعضريبدو)وربماالمبكرةالرئيسياتأحدو!ولهم،

الليمور/القط؟والشمبانزى/القط،و/القط،الإنسانخاناتفئنفسهاالدرجةتظهرأن

السلفطريقعنالرئيسياتبكلقرابةعلاقةعلىوالكلابالقططلأنوذلك

الخاناتكلفيكثيراأقلدرجة!ناكتكونأنينبغىاللاحمات.لكلالمشترك

مثالئنحوعلىالدهـجةهيذهوتكون-ثدييىأىمعمثلاالحبارتجمعالتى

كلهاأنعاحيث،سنختارهئدييىحيوانألىمهمايكونولنانخفاضها.فيمتساوية

بالحبار.علاقنهاب!سفتئن!او
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سببألىيوجدلاالعلميةالوجعةمنأنهإلاقوتها،لهانظريةتوقعات!ذه

النهايةفييثبتالتطور.ضددليلاسيكونهذافإنانتهاكها،تمولوانتهاكها،يمنع

نتوقعهأنينبغىماهو-للخطأإحصانىهامشحدودفى-فعلايحدثماأن

أننانقوللأنأخرئطريقةثذهحدث.قدالتطورأنمنيفترض!ماعلىبناء

،شجرةأطرافعلىالأنواعمناخأزوبينالوراثيةالأبعادمسافاتنضععندما

السياقهذافإنوبالطبع.فرضيةبطريقةمنطقياكلهاالأمورتمضىفسوف

نأيحدثمانادراالبيولوجيافيالرقميةالتوقعاتتماما.مثاليايكونلاالمنطقى

الندريب.مندقتهفىأفضلهوبماتتحقق

بناء-نقررحتى(تينالبرو)أولدناالمفارنةالدراساتأدلةاستخداميمكن

كأبناءفرابةعلاقةعلىتكونالحيواناتمنأزواجأئ-التطورافتراصتعلى

بالغةأدلةإلىيتحولثيذايجعلماإنالأخرلى.الحيواناتمعممابأوتقعمومة

لكلبالنسبةمسنقلةجينيةتشابهاتشجرةإنشاءنستطيعأنناهوالتطوربخشأنالقوة

.للحياةنفسهاالشجرةتقريباعنهينتتجينكلأنكلكالم!ةالنتيجةره.فيوجيات

عائليةشجرةمعنتعاملكناإذانتوقعهأنينبغىمابالضبطهذافإنأخرىمرة

صمصتويتمللحيواناتيوضعتصميم!ناككانلونتوقعهما!ذاليس.حقيقية

المهمةيؤدىبروتينأفضل"اقتراض"أواختيارأولالتقاطكلهاالحيوانيةالمملكة

الحيوانية.المملكةفيعليهيعئرأينما

أجراهاالخطوطث!ذهأساسعلىواسعنطاقعلئأجريتدراسةأقدم

دراسةتناولت.بنىدافيدالأستاذيقودهمنيوزيلندافىالوراثةعلماءمنمجموعة

الئديياتكلعندمتطابقةجيناتتكنلموإنهيجيناتخمسة"بنى"مجموعة

هناالتفاصيل.الئديياتكلفىنفسهالاسملاكتسابهاالكافيةبالدرجةتتشابهأنهاإلا

لهيموجلوبينجيناتهىالخمسةالجيناتفإنالمعرفةبابمنولكن،مهمةليست

ومادةالأحمر(،لونهالدمتعطى)الهيموجلوبينات!"،"بئوهيموجلوبينولا!،،"إيه

تجلطفيالفيبرينببتيدات)شمتخثم"بى،!"الفيبرينوببتيدول"،*إيه،ببتيدالفليهرين
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(.الخلويةالحيويةالكيمياءفيمهمادورايلعب)وهو"سى،ح"وسيتوكروم(،الدم

قردمنحيواناتوهىالمقارنةالدراسةلهذهثديياحيواناعشرأحدالعلماءاختيار

والخنزير،،والكلب،والأرنب،والجرذ،الكنغروو،والحصان،والخروف،ريسوس

.ىالشمبانزو،ةالبقرو،والإنسان

احتمالدرجةيحسبواأنأرادو.إحصائىتفكيرأسلوبوزما؟ؤه"بنى"اتخذ

يكونلاعندماوذلك،الحظبمحضنفسهاالعائليةالشجرةجزيئينعنينتجأن

نأيمكنالتىالممكنةالأشجاركلتصورحاولوافقد،وبالتالى.حقيقةالتطور

أنمنمناقيدنالوحتى.يذهلبماكبيراالعددكانفردا.عشرأحدمنذريةإلىتنتهى

تتشعبولافقطاثنينإلىفروعهاتنقسمأشجارأنها)بمعنىثنانيا""تتفرعبأشجار

مليون؟3عنيزفيالممكنةشجارل!6الكلىالثدفإنأكثر(،شعبإلىأوثلاثيا

مليوناوالثلاثينالأربعةمنشجرةكلأمربصبرالعلماءسينظرثل.شجرة

؟شجرة19199933!دهايبلغالتىالأخرلىبالأشجارمنهاواحدةكلويقارنوا

إلا.ينبغىممااطولزمنابالكمبيوترذلكينمتغرقسوفذلك!يفعلوالملا،بالطبع

لهذهمختصرمرادففلهابارعه،إحصائىلقرلبطرلقةبالفعلابتكرواأنهم

الضخمة.الحسابات

وليكن،الخمسالجيناتأولأخذوا،التقريبهذاعملطريقةيلىفيما

الذىللجينليرمزالبروتيناسمالحالاتككفى)سأستخدممثلاولهيموجلوبين

الأشجارمنالملايينث!ذهكلببنمنيعثرواأنالعلماءأرادالبرولين(.لهذابشفر

ول.بهيموجلوبينيختصفيمابخلا"أو"اقتصاداالأكثرتكونالتىالشجردعلى

اللطورى".اللغلرمنحدأدنىافلراضإلىلحلاج"مالعنىهناالبخلأوالاقلضاد

الكنغروهول!*نسانعمابنأقربأنتفترضالأشجارتلكمنآلافافإن،وكمثل

الأشجارهذهأبعد،قرابةعلاقةعلىوالشمبانزىالبشرأفرادأنتفترضحينفي

التغيرمنالكثيرلافتراضتحتاجفهى:بخيلةأومقتصدةمطلقاليستأنهايثبت
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مشتركسلفلهاوالإنسانالكنغروأفرادأنمفادهانتيجةإلىتؤدقحتىالتطور!

التالية:الأسسحسبسيكونولهيموجلوبينسيصدرهالذىالحكم.حديث

يقتصرلابالاقتصاد.مطلقاتتسملامروعةشجرةهذه

فيالجهدمنالكثيرأبذلأنعلىأنسأجدأنىعلىالأمر

البشرأفرادفىهكذامختلفاأكونأنإلىأنتهىحتىالطفر

حسبوثيقةعمومةكأبناءقرابتنامنالرغمعلىوالكنغرو،

منالكثيرأبذلأنأيضاعلىسيكونوإنما،الشجرةهذه

علىأنهأضمنحئىالآخر،الاتجاهفيالطفرفىالجهد

هذهفيوالشمبانزىالبشربينالكبيرالالفصالمنالرغم

علىينتهونوالشمبانزىالبشرأفرادأنإلابعينها،الشجرة

التماثل.هذاكلفيهمايتماثلولهيموجلوبينإلىمانحو

.الشجرةهذهضدصوتىأعطىإننى

محبذةالأحكامبعض!وستكون،النوعهذامنحكماولهيموجلوبينسيصطر

وسينتهى،شجرةمليونوالثلائينالأربعةمنشجرةبكليتعلقفيماالأخرلىعن

بالنسبة.القمةلمرتبةترقىالتىالأشجارمنقليلةعشراتاحتيارإلىأخيراالأمر

التالى:يشبهشيئاعنهاولهيموجلوبينسيقولهذهالقمةأنتمجارمنلتمجرةلكل

وضعفىوالشمبانزىالبشرأفرادئجعلالشجرةهذه

عمومةكأبناءوالبقرالغنموتضع،وثيقةعمومةكأبناء

وحدها.منفردةغريبوضعفيالكنغروأفرادوتضع،وثيقة

لكلفنىلكادلالألهاجدا؟جدددشجرةهذهأنالنهالهفىلنب!

التطورية.التعراتأفسرحتىحلىبأىالطفرفيجهدأى
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صوتالشجرةهذهتنالبامتياز.اقتصاديةشجرةهذه

ول!هيموجلوبين

نأأمكنهاآخرجينوكلثوكهـ،هيموجلوبينأنلوبالطبعرانعاسيكون

نطلبهكذاولكنناالاقتصاد،مندرجةأقصىفيهاوحيدةشجرةإلىجميعاتصل

أنههوشجرةمليونوثلاثينأربعةبينمنتوقعهفحسبيمكنما.ينبغىمماأكثر

ولبهيموجلوبينوترتبطبسيطااختلافاتختلفأشجارمنالعديديوجدأنينبغى

للقمة.درجتهترقىارتباطا

وا!كل؟ا"سىاسيتوكرومعنوماذا؟"بى"هيموجلوبينعنماذاوالآن

يجدوأن،المنمندلالخاصتصوتهلهيكونأنفيالحقلهالخمنمةالبروثيناتمن

والت!*ئينالأهـبعةبينمكاقتصادا(الأكثرالشجرة)أفالمفضلةالخاصةشجرته

بطريقةصوتهيعطىأنطىلسيتوكرومتماماالممكنمننسيكودت.شجرةمليون

تأالنايةفىيثبتفاقتصادا.الأكثرهيشجرةأىبشأنبالكاملمختلفة

عماباومختلفالكنغرو،علذلماجدامماثلحقيقةهوالبشرعندسىسيتوكروم

الغنمبينئيقةالوالازدواجبعلاقةسىسيتوكروميقرأنمنوبدلاالشمبانزى.عند

يحتاجيكادلاأنهيجدربماسىسيتوكرومفإنول،هيموجلويبنيبينهاكماوالبقر

وحتىمثلا،القرودمعجداوثيقةعلاقةفيالغنمئوضعحتىمطلقاطفرأىإلى

التكوينيونيفترضهماحسب.الأرانبمعجداوثيقةعلاقةفيالبقريوضع

هوفعلاوزملاؤه"بنى"وجدهماأنإلا.ينبغىفيماهذايحدثلألاسببيوجدلا

استخدم)كماكلهاالخمسةالبروليناتبينيذثهـلبمامرتفعةاتفاقدرجةهناكأن

المربحغيرمنأنهكيفلتبينبراعةاكثرإحصائيةأساليبأيضاالعلماءهؤلاء

حدإلىأصواتها""أعطتكلهاالخمسةالبروتينات(.بالصدفةالتوافقهذايكونأن

مليونوالتلاثينالأربعةبينفيماالأشجارمنئفسهاالفرعيةللمجموعةكبير
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شجرةفقط!ناكأنبافتراضبالضبطنتوقعهأنيتبغىمابالطبعثذا.شجرة

الشجرةلهىوإنها،قرابةعلاقةفيعشرالأحدالحيواناتكلتربطحقيقيةواحدة

التىالعامالتوافقشجرةأنذلكإلىيضا!.التطوريةالعلاقاتشجرة"العائلية":

التىنفسهاالشجرةأنهاالنهايةفىيثبتكلهاالخمسةالجزيئاتلهاصوتت

والباليونتولوجية،التشريحيةالأسسعلىبناءقبلمنالحيوانعلماءاستنبطها

الجزيئية.الأسسعلىوليس

طويل.زمنعليهامضىالآنأنهاأى8291،في"بنى"دراسةئشرت

التفصيليةالأدلةفي!ائلاتزايداانقضتالتىالسنواتتلكمنالفترةهذهشهدت

الحيواناتأنواعمنوالكثيرالكتيرفيالجيناتلتتابعاتالدقيقالتحديدعن

منكثيراأبعد!ولماالآنيملداقتصاداالأكئرالأشجارعلىالاتفاق.والنباتات

دراستهمكانتوزملاؤد."بنى"دهـسهاالتىالخمسةوالجزيئاتنوعاعشرالأحد

الكليةالنتيجة.الإحصائيةلتهم6أم!ثبتكماالغامرةقوتهله،رائعمئل6مجرهذه

يمكنشكأىيتجاوزالأمرئجعلالآنالمتاحةالجيناثتئابعاتتحدبلبيانات

)وهىالحفرياتأدلةمنحتىكثيراأبثحدإلىاقناعاأكثرهومالديناتصورد.

تتلاقىالجيناتبينالمقارنةدراساتمنالأدلةأنوهوكبير(،حدإلىمقنعةأدلة

للأثشجرةفيهأعلاهالرسم.للحياةواحدةضخمةشجرةعندوبحسمبسرعة

أجزاءبهتدلىعامبثوافق!يتاتصولجاتمثلوهى"بنى"،دراسةفينوعاعشر

فيالمختلفةالجيناتكلبينالانقاقفيالاتساقه!ذاالثدييى.الجينوممنكثيرة

شجرةفىتاريخياالانضباطدقةفيفحسبلي!رالئقة،يعطيناماموالجينوم

حقا.ثثقدالتطورأنفيأيضاالثقةيعطيناوإنمانفسعا،العامالتوافق
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اللالليةالشجرة

نوعاعشرللأثد

"بنىا2عن!

البقر

الغغ

يرالخنز

الحصان

المحلب

-لإلسانا

-يالشمهانز

-سيسوردؤ

الجرذ

لبا،ر

الكنغرو

التىسرعتهابمعدلتوسعهاالجزيئيةالوراثياتتكنولوجياواصلتإذا

الكاملالتتابعلتحديدالتوصلسيكون0502بحلولفإنهأشية،زيادةحالياتتزايد

قياسيكلفهمماأكثريكلفيكادولاوسريعارخيصاالحيوانجينومفىللقواعد

تتوسعالوراثيةالتكنولوجياأنأقوللماذادمه.ضغطأوالحيوانحرارةدرجة

تكنولوجيافيذلكيوازىماهناك؟ذلكقياسحقايمكنناهل؟أسىبمعدل

أحدمور،جوردوناسمعلىالقانونهذاسمى"مور".قانونويسمىالكمبيوتر

بطرائقالقانونهذاعنالتعبيرويمكنالكمبيوتر،لرقائقإنتل"11شركةمؤسسى

إحدىتقرر.بالآخرأحدهايتصلالكمبيوترلقدرةعديدةقياساتهناكلأن؟مختلفة

معينبحجممتكاملةدائرةفىحشدهايمكنالتىالوحداتعددأنالاتانون!الذان!مصح
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إمبريقى،قانونهذا.يقربماأوسنتينإلىشيكراعشرثمانيةكليتضاعص

عندماصدقهالنهايةفييثبتفإنه،نظريةبعضمننجنمتقىأنمنبدلاأنهبمعتى

سنة،خمسينمنيقرببماالآنحتىصحيحاالقانونهذاظلوقد.البياناتنقيس

نزعاتهناك.أخرىقليلةلعقودالأقلعلىكذلكسيظلأنهكئيرونخبراءويعتقث

قانونمنأخرىندمصخبمثابةاعتبارهاويمكن،مماثلتضاعفبزمنأخرىأشية

.الوحدةلتكلفةبالنسبة،الذاكرةوحجم،الحوسبةسرعةتزايدذلكويشملمور،

عملياداروينأنتتهالذلىالأمر،مذهلةلنتانجدائماتؤدىأستياالتزايدنزعات

يتكائرالذلىللحيوانمثائاالفيلأخذعندماالأحصائى،العالمجورابنهبمساعدة

نأسنجدقيود،بلاالأسىالتنامئمنغيرلاقليلةقرونخلالفيأنهوبينببطء،

حاجةلا.الأرضسطحتغطىسوهالفيلةمنواحدخزومنالمنحدرةالنملالة

عواملفناك.أسىنحوعلىعمليايجرىلاالفيلةعشيرةنتامىأننقوللأنهنا

كانت.أخرىكثيرةوعوامل،والمرض،المكانوالطعامعلىالتنالمحن!مثلتقيده

الانتخابيخطوهنافها،اروين6عندالأنساغميةالنقطةفيالحقيقةفيهذد

داخلا.الطبيعى

علىسنةالخمسينمنيقربلمابالفعليعملظلقدمورقانولىأنعلئ

مختلفةقياساتأنفيالسببعنالوضوحبالغةفكرةأىفردأىلدفليس.الأقل

فيلنزعةبينما،بالفعلأسياتزايدتقدالعمليةالوجهةمنهيالكمبيوترلقدرة

ربماأنهخاطرىفىوقع.النظريةالوجهةمنإلاتحد!لااستياللتزايدداروين

تتابعاتوتحديدالوراتيةالتكنولوجيافىبالفعليعملمماثلقانونهناكيكون

أوكسفوردفىالوراثياتأستاذه!ودجكنجوناثانعلىذلكطرحت".*ول

ذلكفىفكرقدأيضاأنهتبينولسعادتى(.عندىجامعياطالباماوقتفي)وكان

قدر.القديمةمدرستهفيمحاضرةلالقاءيعدوهوذلكقاسقدوأنه-قبلمن
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هيالتاريخمنأوقاتأربعةفىدنامنمعيارىطوكتتابعتحديدتكلفةهودجكن

التىالتتابعاتكمإلىأرقامهأناحولت00.02و5991و7591و6591سنة

بألفتتابعاتهتحديديمكنالذى5لأولمقدارهو"ماأودولاركذابانفاقتحدد

لأناخترتهلوغاريتمى؟بتدريجبيانىرسمورقعلىالأرقامرسمتادولار؟ا

هناكليسلوغارتميا.ترسمعندمامستقيضاكخطادائماتظغرالأسيةالتزايدنزعة

الخطرسمت.مستقيمخطعلىجيداتقعالأربعهودجكننقطأنفىشكأ!

الفصله!وامشأحدفيالمستقيمالارتدادتكنيكطريقة)انظرالأربعللنقاطالملائم

الجزءهذاعرضت.المنمتقبلفيلينطلقالخطأمدبأنلنفسىسمحتثم(الخامس

الكتابأرسلتعندمابالضبطهوقريبوقتفيهودجكنالأستاذعلىالكتابمن

تم8002في:التمأنبعذايعرقابياناتبأحدثثهـودجكنوأخبرنى،المطبعةإلى

بسببجيداختيار)البلاتيبونىبالبطالشبيهالمنقارذ!ماالبلاتيبونم!جينومتحديد

معناالب!*تيبوكمريهيشلزكالذلىالسلص:الحياةشجرةفىالإستراتيجىموضعه

منذمضىالذىالزمنأمئالثلاثةمريقربوهذانسنة،مليور018منذعاش

البيانى،الرنسمفىكنجمةالبلاتيبولمرنقطةرسمت(.الديناصوراتانقراض

حسابهتماكىالخطامذادمنكبيرحدإلئقريبةأنايرلىأنالقارئويستطيع

.المبكرةالبياناتأئساشعلى

أقلفحسبهوهودجكنقانونبأنهإذن()بدونالآنأسميهماخطممال

حينفيالسنلين،عنقليلايزبالتضاعفزمنموهـ.قانونممالعنبقليلعمقا

اعتماداتعتمددناتكنولوجيا.السنتينم!قليلاأقلمورلقانونالتضاعفزمنأن

قانونأنيقالأنالتخمينحسنمنفإنوبالتالى،الكمبيوتراتعلىشديدا

إلىالأسهمتدلالتالىالرسمفىموهـ.قانونعدجز!ياالآ-أعلىيعتصجكن1هو
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حتىاليسارتجاهنسهمانتابععندما.المختلفةالكائناتجينوماتأحجامعلىاليمين

الوفتلنفيرلقراءةالوصولمنسنتمكن،هودجكنقانونممالخطإلىيصل

الدراسةموضعالكائنحجممثلنفسهبالحجمجينومتتابعتحديدعندهيمكنالذى

الخميرةحجمفىلجينومبالنسبة(.الحالىالنقد)منفقطدولار1...مقابل

0202حتىفقطلاإنتظارسنحتاج

ك!جيجا،0001---هودجكنقانون

لا!دجيجا01----------ءالفلراالاسمان

لأ:مبحا009---------ابيدوم!يسأر

ر،.ةيم-ءخيطبةديدانلملمالفاكهةذلالة

-!+.سحا9خه-زخمير

لم\6بر0أ-.-كولالىا.بكتريا

لا،ير-ت9-----.--!ى-الهربسفيروس

.فيير011------------

وقي!...؟ا-إ-691-.:؟،-اة...ا.

،بيانات.بعةأ"نتاطمع6?قفىشسموقد1)هس!قيم1نداالاش

.د.2إئهـ؟استقرانباالتقديرمدثم

قريباالتقديرىالتارب!يكونالثديياتلأحدجديدجينومإلىبالنسبةتقريبا.

الحسابمنالنوع!ذايخصماحيث)من0402سنةمنالجانبذلكمكتماما

غلوفيئتن!اوىكلهاالذيياتفإن،خطابظرفظثرعلىالسريعالتقريبى

لتتابعاتضخمةبياناتقاعدةعلىالحصولسيتم:مبهجةلتوقعاتإنهاتكلفتها(.

الدراسات.النباتيةوالحيوانيةالمملكتينأرجاءكلمنرخيصةوبتكلفةبسهولةدنا،

القرابةبدرجةيتعلقفيمامعرفتنافيالثغراتتملأسوفلدناالتفصيليةالمقارنة

الشجرةكلكاملبيقيننعرفسوف:بالآخرأحدهاالأنواعلكلالفعليةالتطورية
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لنفهىخريطتها،سنرسمكيفالآلهةسوىيعلملا)1(.الحيةالكائناتلكلالعائلية

عملى.بحجمورقصفحةأىمعتتلاءم

فريقأجراهماهيئالاتجاهثذافيحجماالمحاولاتأكبرفإن،الآنحتى

أولمنلواحدالعملراندكانالذىهيليزدانىشقيق!يليز،لدافيدمصاحب

اتدماجاأكثرللشجرةالتوضيحيةالصورةهيليزخطةتجعل.الفائقةالكمبيوترات

،الطرفانيلتقىيكادحيثالئغرةنرىأننستطيعلن.دائرةفىملفوفةتضمهابأن

الدائريةالخريطةتنج!!كيفترىحتىو"الأركيات"."البكتريا"بينموجودةولكنها

علىبالوشمالمرسومةكبيرااختصاراالمختصرذالنسخةإلىننظرهياعملها،فى

يتخللهاتحمساالحيوانلعلمتتحضالتىملبورنبجامعةدالبرتوكليرد.ظر

فىالفوتوغرافيةالصورةبننصحلىسمحتبأنكليرتفضلتجلدها.منلأعمق

منصغيرةعينةالموطمومرسمهايتضمن(.الملونةألم؟1صفحة)انظرالكتابهذا

الفصلهذامنسابقجزءفى.للتحذيرملحوظةذكرالحيةالكائنات"كلعبارةتستدعىربما)1

البكترياأماوالنبالات،الحيوانا!بالكامليناكش!1يكاالأثتراضر""ممنوعمبأأنكيفرأينا

حدإلىولكنهاظا!رياالبكتريانشبهالتىوالأركيات)هىالبكتريابينيحدث.مختلففأمرها

الحيواناتتستخدمبينما.الجيناتفيالتشاركمنالكثيرالفرابة(منبعيدةدرجةعلىما

الخاصةالطريفةتستخدمالبكترياأننجدالواحد،النوعنطاقداخلدنالتبادلالجنسىالتزاوج

على.ابةالفرصلةفىالبعيدةأنواعهابينحتىحولها،فيمادنالتمرر"واللصق"النسخمنبها

للحيوانات"الحقيقيةالوحيدةالحياة+شجرةتمجيدفىصوابعلىكنتأنىمنالرغم

وكما.الدقيقةالكائناتإلىنلتفتعندمانشوشاأكئرتغدوكلهاالمسألةأنإلاوالنباتاث،

فخيمااننشاراللحيواناتالحياةشجرةتنتشربينمافإنه،دينيتدانالفيلسوفزميلىأوضح

الضخمةالبنغالتينبشجرةشبهاأكثرتكونللبكترياالحياةشجرةفإن،البلوطشجرةمئل

جينلكل"حقيفيةواحدة"شجرةئجميععنقولهينبغىماثمةبالبكتريايختصرفيما.الكثيفة

!مياله.وهناكهناتنلقلأنينققالبكتريامنمعينةأنواعأىعنالنظربصرفحدة،على

سيحبه.داروينكانكما.اللبيخلبتوقع
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فيالثغرةيرىأنالقارئيستطيع(.الطرفيةالفروع)عددنوعاوثمانينستة

الصورمنالأصغرالعدد.فتحتقدالدائرةأنويتصور،الدائريةالخريطة

البكتريا،منإستراتيجىنحوعلىاختيارهتمقدالحافةحولالتوضيحية

الفقارياتيملر.الحيواناتمنشعبوأربع،والفطريات،والنباتاتوالبروتوزوا،

تحميهالسمكمنمدهشنوعوهو،اليمينإلىالعشبىالبحرتنينالخريطةفى

ئلائةفيهاأنعدافيماذلكتماثلالدائريةهيليزخريطةالبحر.لأعشابمشابهته

الرسمفىللدائرةالخارجيةالحافةحولالأنواعثيذهأسماءتبدونوع.آلاف

"الهوموسابينز"كانوإن-قراءتهامننتمكنأنمنجداأصغروهى.السابق

نأالقارئيستطيعهنا".انحنتقولامكانهمعرفةعلىللمساعدةعلامةعليه

فىحتىللغايةقليلعددهاالشجرةعيناتأنكيفعنفكرةبعضعلىيحصل

التىللبتمرقرابةالأكثرالحيواناتأنلهتذكرعندماوذلك،الضخمةالخريطةهذه

منالإقائل!نايلزم.والفئرانالجرذانهىالدائرة!ذهفيوضعهايتلاءمأنيمكن

فيالشجردمنالأخرىالفروعكلتوضعأنيمكنحتىبالغاإقلالااللديياتعدد

مماثلةلتمجرةخريطةرسممحاولةغيرلانتصوردعنا.العمقنفسعلىتلاؤم

ورقمهنا.المضمنةالأئواعمنآلافالثلاظةمنبدلانوعايينما6عشرةفيها

لمماإنه.الموجودةالحيةالأنواعلعددإسرافاالتقديراثأكثرلين!ملايينالعشرة

)انظرويبعلىموقعهمنهيليزشجرةبالترحيلننقلأننفعلهأنبنايجدر

بأنيوصىورققطعةعلئمطبوعةالجدارفوقونعلقهانطبعهاثمالهوامنر(

فاندة(.منذلكفئلماأكبرحلى)أوبوصة54باتساعالأقلعلىتكون
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كيالار

طليزخريطة

لجزيئيةالساعة

عنتخلفتننههالممهاملدينافإن،الجزيئاتعننتحدثنحنبينماالآن

أمرالفصلنلكفىنظرنا.التطوريةالساعاتحوليدوركانالذىالرابعالفصل

أرجأناولكننا،الإشعاعيةالساعاتمنالمختلفةالأنواعوأمرالأشجار،حلقات

الأخرىالجوانبحولشيئانعرفحتىالجزيئيةبالساعةيسمىماامرفيالنظر

انهعلىالجزءهذافينفكردغا،الآننلكوقتحان.الجزيئيةالوراثياتمن

.الساعاتصللفصلملحق
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ثابتةسرعةبمعدليتواصلوأنه،حقيقةالتطورانالجزيثيةالساعةتفترض

ذاتها،حدفىكساعةالسرعةهذهلاستخداميكفىئباتاالجيولوجى،الزمانخ!فى

بالساعاتتعايربدورهاوهذهالحفرياث،باستخداممعايرتهايمكنأنهبشرط

سرعةبمعدلتحترقالشموعأنفيهايفترضالشمعساعةانوكما.الإشعاعية

سرعةبمعدلوعاءمنالماءئفرغأنفيهايدترضالماءوساعة،ومعروفةثابتة

سرعةبمعدكيتأرجحالبندولأنفيهايفترضالجدساعةانوكما،معايرتهيمكن

منمعينةجوانبهمناكأنالجزيئيةالساعةفىيفترضكلهه!ذابمل!فإنه،ثابتة

معايرتهيمكنالئابتةالسرعةهذهمعدل.ثابتةسرعةبمعدلتتواصلانفسه"التطور

يمكن)التىبالحفرياتجيداتوثيقهاتمالتىالتطورىالسجلمنالأجزاءتلكإزاء

استخدامهايمكنحتىالجزيئيةالساعةمعايرةتتمإنما(.المشعةبالموادتأريخها

استخدامهافيمكن.بالحفرياتجيداتوثيقهايتملمالتطورمنأخرىأجزاءلتأريخ

.حفرياتفيتتحجرماونادراصلبةعظميةهياكللهاليسالتىللحيواناتمثلا

ننمتطيعسوفأننانأملأنفئالحقيعطيناالذلىماولكن،رائعةفكرةهذه

أدلةهناكأنالحقيقة؟ثابتةسرعةبمعدلتتواصكتطوريةعملياتعلىالعثور

هالدينس.ب.ج.طرح.عاليةبدرجةلتغايرالتطورمعدلاتأثتطرحكثيرة

اسمهاوحدةاتخاذ،الجزيئيةللبيولوجياالحثيثالعكدبكثيريسبقزمنفى

،التطورئالزمانعبرأنهنفترضرهيا.التطورسرعةلمعدلاتكمقياس"الداروين"

ائجاهفيتغيروهو،الحيواناتأحدفىللقياشقابلةخاصيةبعضفيتغيريحدث

الساقطولكانإذايتزايد.الساقطولمتوسطأننفترضهيا،لذلككمثل.ثابت

تمرقمو!ذا،...18/1،2)="!ء!!منبعاملسنةمليونمنفترةخايرتزايدقد

عندهايقالفيها()0()1(،للدخولبناحاجةلارياضيا،الملاءمةمنلأسباباخياره

)المترجم(=1.2.ألم83فتساوتعربياهمتهو!طبيعىاللوغاريتمىالنظاءأسالمرهـورياضىرمز!!رلم!!).(
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قدرنفسههالدين.واحدةداروينوحدةيساوىالتطورىالتغيرسرعةمعدكأن

منهناكأنحينفى،داروينمللى04منيقرببماالحصانتطورسرعةمعدل

يقاسأنينبغىالاصطناعىالانتخاببتأثيرالمدجنةالحيواناتتطورأنيطرح

جدولفىتزرعالتىالجابأسماكتطورسرعةمعدك.داروينالكيلوبوحدات

كيلو45بأنهاتقديرهاتم،الخامسالفصلفيوصفهسبقكما،المفترسينمنخال

أنهيحتمل(الخامس)الفصل"اللينجولاامثك"الحية"الحفرياتتطور.داروين

المهمةالنقطةاستوعبقدهكذاالقارئأنأعتقد.داروينالميكروبوحداتسيقاس

النميقانمثلوقياسها،رؤيتهانستطيعالتىالكائناتتطورسرعةمعدلاتهنا:

هائلة.بدرجةتتغاير،والمناقير

استخدامهافىنأملأننستطيعكيفهكذا،تتغايرالتطورمعدلاتكانتإذا

يكونلن،الأولىللو!لةلإنقاذنا.الجزيئيةالوراثياتتأتىحيث!ناما؟كساعة

تطورمثلشياسهايمكنصفاتتتطورعندماهذا.يتمأنيمكنكيفالواضصحمن

فىكامنوراثىلتغيرالمرئىالخارجىالمظهر!ونراهمايكون،الساقطول

ستوفرالجزيئىالمستوىعلىالتغيرمعدلاتأنيتأتىأنإذنيمكنكيص.الأساس

كانتإذا؟ذلكتفعللاالجناحأوالساقتطورمعدلاتأنحينفىجيدةساعةلنا

إلىداروينالميكرووحداتبينتتراوحبمعدلاتالتغيرينالهاوالمناقيرالسيقان

،تومسون.بسلفانوسألفهالذفميسرا"والتكاملالتفاضل"حسابكتابمرةلأولقرأت)1(

بالقشعريرةالأولىالفراءةهذهوأصابنتىالمظدس،بلىمنتوصيةعلىبناءذلكوكان

إحدلىأبذا".ئنسىألايجب"رقماباعتبارهمانلبخطمكتوبا"لم،"!حرفتومسونطرحعندما

نحسبأننستطيعأنناهو"2"،مثلانقولأنمنبدلامختار،كعامل!!ء!!استخدامنتانج

علماءهناك.الأخرمنأحدهاالطبيعيةاللوغاريتماتنطرحبأنمباشرةالداروينوحدات

التطور.سرعةلقياسكوحدةالهالدينوحدةطرحواآخرون
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الإجابة؟كساعاتالجزبئاتعلىأكبربثقةنعتمدأنينبغىلماذا،داروينالكبلو

مئللأشياء-مرئىخارجىتطورفيئنفسهاتظهرالتىالوراثيةالتغيراتأنهي

التىالقمةوهئ،العائمالجليدلجبلجداصغيرةقمةمجردهئ-والأذرعالسيقان

المستوىعلىالوراثيةالتغيراتأغلب.الطبيعىالانتخاببتغايراتبشدةتتأثر

سرعةبمعدكستئواصلأنهاتوقعيمكنوبالتالى"محايدة"تغيراتهيالجزيئى

واحد.جينأىنطاقفيبالتقريبثابتاحتىيكونوربماالاستفادةمدىعنمستقل

جدارةعامكوهذاموجودا،الحيوانبقاءفيلهتأثيرلاالمحايدالوراثىالتغير

إيجابياالوجود،فىالبقاءفىتؤئزالتىالجيناتأنذلكسبب.ساعةلأىمفيد

ذلك.يعكن!بما،متغيرسرعةبمعدلتتطورآنلهاالمتوقعمنيكونسلبيا،أو

طرحمنأولآخرينبينهوكيموراموتوالعظيماليابانىالوراثةعالم

مثاركانتمردلأولالنظريةطرحتوعندماالجزيئى،للتطورالمحايدةالنظرية

نأوبدون،واسعنطاقعلئمقبولةالآنأصبحتلهانسخةبعضهناك.خلاف

نأبما.الكتابث!ذافيعليهاموافقاالنظريةسأتقبلهنا،الأدلةتفاصيلفىأدخل

بأنقهاريتملكنىيزعمفيما)وأنى"التكيف"مذ!بعمدأحدبأنىشهرةلى

للتطور(الوحيدةالدافعةالقوةحتىبل،الرئيسيةالدافعةالقوةث!والطبيعىالانتخاب

أؤيدالشغرةهذدرغمأنىيرىعندماالثقةبعض!واثقايكونأنللقارئيمكنفإنه

آخرونبيولوجيونهناكيكونأنالمربحغيرفمنوإذن،المحايدةالنظرية

إ)1(يعارضونهاكثيرون

أنهأرىساخرلعبيروهذا11،المغالاسلدرجة"داروينىأنعلىأطلفوامنحتىهناكأنبل)1(

سكوه.مريفصدهمماإهانةاقليحتملفيما
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الجزيئية،الوراثةبتكنيكاتقياسهايسهلكانتوإنهيالمحايدةالطفرة

الكاذبة،"الجيناتسلبيا.أوإيجابياسواءالطبيعىللانتخابتخضعلاأنهاإلا

مرةذاتأدتجيناتإنها.الأسبابمنواحدعنونتيجةمحايدةولص!3!"4هح،اس!32

تستنسخأنحاكبأئبعدلهايحدتولاجانبائحيتالآنولكنهامفيدشىءبعض

برفاهةيختصفيماموجودةغيركأنهاتعتبرأنهاأيضاالممكنمن.تترجمأو

مابالضبطوهىالوجود،كلموجودةفإنهابالعلماءيختصفيماأما.الحيوان

الجيناتهذهمناحددوفئةفحسبهىالكاذبةالجينات.التطوريةالساعةتحتاجه

العلماءيفضلهاأخرلىفئات!ناكالإمبريولوجيا.فيتترجمأنأبدايحدثلاالتى

الكاذبةالجيناتبهتفببناما.ذلكتفاصيلفى!ناأدخللنولكنى،جزيئيةكساعات

فيالتوسعإلئحتىبهمتؤدىأنها.التكوينىالمذهبأتباععذالحرتيثيرمافيه

-كاذبجينتصميمأصلايتملأنمقنعسببلاختلاقالتكوينيةابتكاراتهمجيل

لجينمنالا!ةكنسخةيبدويجعلهمظكركلويعطىشىءألىمطلقايؤدىلاجين

كغذالجينمنمبقلتصميمسببمنليس-شيئايؤدىمرةذاتكانربما

ليخدعتا.عمدعنصممفدالكاذبالجينكانإذاإلا

الجزءأنللنظراللافتةالحقائقمنفإنجانبا،الكاذبالجينتركناإذا

،وجودهعنيستغنىأنيمكنالبشر(حالةفيالمائةفي)15الجينوممنالأكبر

فىالجيتاتمنالكئيرعلىحتىتنطبقالمحايدةالنظريةيظثر.فارقأى!لا

حتىتنطبقهيبل.وتستخدمتقرأالتئالجيناتأى-الباقيةالمائةفيالخمسة

أكونأنيجبالوجود.فىللبقاءبالكاملحيويةأ!ميةلهاالتىالجيناتعلى

لهليسالمحايدةالنظريةعليهتتطبقالذكأالجينأننقوللانحنهنا.واضحا

التأتببربالضبطلاالجينمنطافرذنسخةهناكأنثونقولهما،الجسمفيتأثير

النسخةفإنمهم،غيرأومهماالجينهعذاكانمهماالطافرة.غيرالنسخةمثلنفسه

الكاذبة،الجيناتعكسعلىالطافردغيرالنسخةمثلنفسهالتأثيرلهاالطافرذ
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عنالآننتحدثفإننامحايد،بأنهصحيحاوصفانفسهالجينوصفيمكنحيث

بلغةوصفهايمكن(الجيناتفيالتغيرات)أىوحدها"الطفرات"حيثحالات

نفسها.الجيناتوليس،محايدةبأنهاجازمة

"شفرةهي!لأولشفرة.مختلفةلأسبابمحايدةتكونأنيمكنالطفرات

بعضأنيعنىتكنيكىمصطلحهذاولء!حه".5ص!أث!-احص!34الترميز،متعددة

إلىجينيطفرعفماخرى)1(.6لاإحداهامترادفاتبالضبطهيالشفرة"كلمات"

ليسأنهوالحقيقةطفزا.ذلكتسمىبأنأبداتهتمألى*عندهايمكنك،مرادفاتهأحد

بمدىمطلقابطفرلين!السببلنفم!وهو.الجسمفىنتائجهيخصمابمدىبطفر،

الجزيئية،الوراثةعلماءيخصمابمدخماطفرولكنه.الطبيعىالانتخابيخصرما

بهأكتبالذىالبنطأعيروكأننىالأمر.طرائقعمامبستخثرؤيتهينمتطيعو!لأن!م

معناهاوسيظل،الكلمةتفرأأنإمكانكفىسيظلالكئغرو.لتغدومثلاالكنغروكلمة

الكييرإلىالصغيرمنالطباعةحجمتغييرالواثب.الأنسترالئالحيوانندشث!و

بالمعنى.لهعلاقةلاولكنهاكتشافهيمكنأمر

يترجمأحيانا.الدرجةهذهإلىتماما-محابكلهالينمتالمحايددالطفرات

يبقىالجديدالبروتينفى"النشط"الموقعأنإلا،مختلفبروتينإلىالجثبالجين

مااكتنبركالى)وإنزائد"فائض!4ء-ا،"،4311!اوللكلمةمماننةليست"اس!؟حولخأك-اس!1"كلمة)1(

.المعلوماتنظريةفىآخرتكنيكىمصطدحهيالأخيرةوهذه(،المصطلحينبينخلطيحدت

)مثالواحدةمرةمنأكثرنالساالرسالةنفكثيهايتمشفرةهيالزاثالفائضرذاتالن!فرة

الزائدالفائض!(،مراتثةت!6جنسهاعنالرسالةينفلهذا"أنثىأمرأةا.إنايالالأنذلك

في!اتستخدمشفرةهىالترصيزالمتعددةالشفرة.النفلأخطاءضدكإجراءالمغندسونينمتخدمه

"سفأنالوراثيةالنتمفرةفىنجدأنناذلكمثال.نفسهالشىءلتعنىواحدة"كلمة"منأكثر

"سرفمنطفرافإنوبالتالىا:"اليوسيناالأمينىالحمضرتعنىكد؟ث!ما.؟جلى"سرو"س

ترميز.تمددإنه.فارقثيهليدر"جكأ"لمرإلىسر"
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،بحرصتتشكلالتى"الانبعاجات"تلكنتذكرؤدعناالقديمالبروتينمئلنفسهثو

تأثيرأىالحرفىبالمعنىيوجدلافإنهوبالئالى(.الثامنالفصلفىقابلناهاوالتى

هـالاماللجينالطافروالشككثموالطافرغيرالشكل.للجسمالجنينىالتنامىفي

حقاتؤدىأنأيضاالممكنمن.الأج!مامفئبتأثيرهمايختصمابمدىمترادفين

مئنئاالداروينيةفى"المغالينكان)وإنالجسمفيتغييرإلىبالقعلالطفراتبعض

له،تأثيرلانحوعلئيكونالتغييرهذاأنإلا(الفكرةهذهضدالاتجاهإلىينحون

الوجود.فيالبقاءفىأخرلى،أوبطريقة

إحدف%وةالجيناتأحدبأناثقولفإنألحياد،يةنظ!نلخصحتى،وإذن

يكونقدضهو.فائدةبا؟نفسهالجينأنبالضرورةيعنىلا"محايدة"تكون،الطفرات

النمكلأنث!ولث2يعنيهماوإنماالوجو!.فيالحيوانلبقاءحيويةبدرجةمعما

"اختلاف"افيهحيم!-للبفاءممايكونلاأويكونقدوالذى-الجينمنالطافر

فىئلبقاءجدا(ممةصكونشد)التىبتآثيراتهيختصفيماالطا!رغيرالتمكلعن

محا:ة.ألطفراتمعظمبأنالقوليصدقأنالمحتملمنفلعل،يتفقكماالوجود.

علدكاءيكتنمفهاأنالممكنمنولقن،الطبيعىالانتخابيكتشفهاأنيمكنلافهى

التطورية.للساعةمثاليةتوليفةوهذه؟الجزيئيةالوراثة

الطافع-الجلتجبل4لقصالبال!ىالأهميذيثن!تللماهذامنألىفىلبن!

ألتىهىائمحابةغيرالطفراتهذدة.محابلينمتالتىالطفراتمنالأقليةأى

نرء!التىالطفراتأنهاسبيا.أوإيخجابيا،التحسيناتتطورأجلمنانتخابهايتم

يص!التىالطفراذءإنها.الطبيعىالانتخابأيضناو"يراها"-تأثيراتهابالفعل

بالأنفاش.فيخذشحوعلىصمبقتصميمبوجوذتوهماالحيةللكائناتانتخابها

هو-الأغلبيةتشكلالتىالمحابةالطفراتتلك-الطافىالجليدجبلباقىأنإلا

الجز!ئة.النماعةعننتحدثعندمايثمناما
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التآكلمنلوابليتعرضالجينومأننجدالجيولوجى،الزمانمرعلى

حيثالجينوممنالصغيرالجزءذلكفىسنجد.طفراتشكلفىبالاحتكاك

ماسرعانالطبيعىالانتخابأن6الوجوفىللبقاءحقاأهميتهالهاالطفرات

نأالأخرىالناحيةمنونجد.الجيدةالطفراتويحابىالسيئةالطفراتمنيتخلص

بواسطةإلا-تلحظأنودونتعاقبأندون،ببساطةتتكدسالمحايدةالطفرات

وهو:جديدتكنيكىمصطلحإلئحاجةفيفإنناوالآن.الجزيئيةالوراثةعلماء

فيمنخفضاتكرارهامعدكسيكونحقاجديدةكانتإنالجديدةالطفرة"التثبيت".

يكونسنة،مليونمروربعدالجينىالمستودلحزيارةعاودناإذا.الجينىالمستودع

ماأوالمائةفىمائةبمعدلالتكرارفىزيادةحدثتقدأنهنجدأنالممكنمن

إلىنعودلن".التئبيتانالتقدإنعاالطفرةع!يقالذلكحدثإذا.ذلكمنيقرب

الواضصحالطريق.الطبيعيةالقاعدةمنأصبحتلقد.طفرةأنهاعلىفيهاالتفكير

آخر.طريقاهناكأنإلا.الطبيعىالانئخابيحبهاأنه!والننبيتالطفرةتناللأن

ولكنهبهيفتخرلقبيومذاتهناكيكونقد.بالصدفةالتثبيتتنالأنشمتطيعفى

بدائلأننجدتماماذلكوبمثلالذكور،منورثةوجودثمبسببيموتأنيمكن

المستودعمنتختفىأنغيرلال!ايحدثأنيتفقعنهانتحدثالتىالطفرة

الحظبسببالجينى،الغستودعفيمتكرردتضوأنيمكننفسهاالطفرة.الجينى

أنهمنشكلاإنجلترا.فيشائعلقبكأكثريبزغأن"سميث"بلقبأدىالذلىنفسه

هو-جبلسببتثبيتهالجينينالأتكتيراأكبربدرجةالاهتماميثيرمماسيكون

العد\لهتوفرإذا،بالصدفةآيضايحدثقدالتثبيتأنإلا-الطبيعىالانتخاب

تناللأنيكفىشاسعاامتدادايمثدالجيولوجىوالزمان.الأجيالمنالكافى

بهايتمالتىالسرعةمعدلبه.التنبؤيمكنسرعةبمعدلتثبيتهاالمحايدةالطفرات

الطفراتمعظمأنوباعتبار،معينةلجيناتمميزامعدلايكونأنهإلا،يختلفذلك

ممكنة.الجزيئيةالساعاتيجعلماهوبالضبطهذافإن،محايدةتكون

6؟ا



مامي"ثبتت"التىالجيناتلأن؟الجزيئيةللساعةالمهمالأمرثوالتثبيت

منذمضىالذىالزمنتقديرلنحاولحديثينحيوانينبيننقارنعندماإلبهننظر

إنها.للنوعمميزةجيناتهيئثبتتالتىالجينات.انفصالفيسلفاهماانقسمأن

بيننقارنأناستطاعنتافى.الجينىالمستودعفيشاملةأبداتكونلاالتىالجينات

نوعفئمئبتةأصبحتالتئالجيناتمعالأنواعأحدفيمثبتةغدتالتىالجينات

هناك.انفصالفيالنوعانانقسممنذانقضئالذلىالزمنمدىنقدرحتىآخر،

فىونجويانأنابالكاملناقشتعالأننى!نافيهاأدخللنالتىالصعوباتبعض

بعض!مع،بنجاحتعملالجزيئيةالساعةا.المخمليةالدودةلحكاية"خاتمةكتاب

المعمة.التصحبتعواملشتىومع،التحفظات

عمريتراوحبحيثهائلا،تغايراتتغايربسرعاتتتكالإشعاعيةالساعات

السنين،منالللايينعشراتإلئووصولاالثاتيةمنأجزاءمنابتداءالنصف

الساعاتمنمدهلاوانسعامدىتوفرالمختلفةالجيناتفإنأيضاذلكوبمثل

إلئنسنةمليونمنتتراوحبمقاييسالتطورىالتغيرزمنتأربخيناسب،الجزيئية

عمرلهمتمعنظيركلأنوكما.مراحلمنذلكبينماوكل،السنينيينبا6

م!ل-لهمميزتقلابسرعةمعدلأيضالهجينكلفإنله،1مميزنصف

العشوائية.الصدفةطريقعننمطياتثبيتهاالطفراتتنالأنبهيتمالذفالسرعة

ببتيدجيناتسنة.بليونكلطفرةبمعدلمميزةتقلابسرعةلها"العستون"جينات

كلواحدةببةطفرةتثبيتبمعدل،مرةبألفذلكمنأسرعتقلابهاالالئرينوجين

فئتقلابمثللعاالهيموجلوبينجيناتمنوحاشيتهسىسيتوكرومسنة.مليون

السنين.منالملايينعشراتإلىبملايينالتننيتفيهيقاس،الوسط

منتظمبأسلوبمن!األىيتكلاالجزيثيةوالساعاتهىالإشعاعيةالساعات

مشابهةستكونتتكوهىنسمععاأنآمكننالواليد.ساعةآوالبندولساعةمئل
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و!جيجرعدادلأنالإشعاعيةالساعاتعلىحرفيايصدقوهذا"جيجر"،لعداد

فهواليد،ساعةملربانتظاميتكلاجيجرعدادلها.للاستماعنستخدمهمابالضبط

تبدوالتىالطريقةهيهذهمتلعئمة.غريبةتفجراتفيتكاتهوتأتىعشوائيا،يتك

الجيولوجىالزمانمدىعلىلهاالاستماعاستطعناإذاوالتئبيتات،الطفراتعليها

بإيقا:تكاتأوجيجرعدادمثلتلعئمهناككانسواءولكنهائلا.طولاالطويل

يتكأنينبغىأنههوالوقتلشمجيلجهازاىفىالمهمالشىءفإناليد،ساعةمئل

تفعلهوما،الإشعاعيةالساعاتتفعلهماهوهذا.معروف"متوسط"لهبمعدل

الجزيئية.الساعات

وبالتالى،التطوهـحقيقةأنتفترضأنهايقولئالجزيئيةالساعةقدمت

فإننا،الساعة!مذهتعملكيففهمناوقدالآنأما.عليهكدليلاتخاذهايمكنلا

الجيناتوجودمجردإن.ينبغىممالأكتزمتشائماكنتأنىكيفنرلىأنننمتطيع

بمشابهةتتصفولكنهانممخهايتمولامنهافائدةلاالتىالجيناتتلك-الكاذبة

الكاملالمثالىالمثلفيهالجيناتهذدوجودمجرد-المفيدةبالجيناتملحوظة

هذاأنإلاكلعا.عليهاتاريخهايسجلأنوالنباتاتللحيواناتبهايتمالتئللطريقة

التالى.للفصلينتظرأنينبغىممموضوع
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عمث!رالطدىالفصل

كلناعليناالمسجلالتاويخ



وقتهتضييععلىاجبروقداللاتينيةللغةمدرسبتخيلالكتابث!ذابدأت

دعناقطعا.وجودهملهمكانولغتهمالرومانأنمنيفترضعماليدافعوجهده

الرومانيةالإمبراطوريةوجودعلىالأدلةبالفعلتكونهعمالنسألالفكرةلهذهنعود

خريطتهاكلفوقبصمتهاروماتركتحيثبريطانيافىأعيش.اللاتينيةواللغة

لغتهاونسجتالخلوى،مشكدتاكلعبرطرقهافشقتأوروبا،سائرفيئفعلتكما

الذى"،هادريان"جداربطولنسيرهياآدبنا.خ!!منتاريخهاونسجتلغتنامع

كلفيأسيركنتمثلمانسيرالرومانئ"،"الجداره!والمفضلالمحلىاسمهيزاللا

ساليسبورىفيالداخليةمدرستىمنبدءاصفينمنتتمكيلفيالآخرب!أحديوم

ال!بمة،ساروحمفىبالصوانالمبنيةالرومانيةالقلعةحتى)نسبيا(،الجديدة

نننمر!ياالجينر.فرقلموتىالمتخيلةالأشباحمعحميمحديثفيونتواصل

طويلايمتدالريففيطريقاترىأينمالإنجللزا.المساحةمصلحةخريطة

اصذاداتبينخضراءحقولمنثغراتهناكتكونعندماخاصةومستقيما،

،بالمسطرةخطاعليهاتخطأنبالضبطيمكنكالتىالعرباتدروباوالطريق

بقايا.مميزةرومانيةبطاقةذلكبجواردائماتجدتكادوكأنكعندهافإنك

.مكانكلفيحولنامنموجوإةالرومانيةالإمبراطورية

الأبخسا6ثذهت!جكلها.علياالمسجلتاريخهاأيضالديعاالحيةالأجسام

التذكارية،والنصب،والجدران،الطرقمنرومانىهولماالبيولوجيةبالمرادفات

يفكلأنجا!زة،الحىدنافوقمحفوردقديمةنقوئكأيضاحتىبلالفخار،وشدف

شفرتها.الباحثون
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بخوفأوبالبرد،تحسعندماالحرفى.بالمعنىت!تنعم،الأجساد؟ت!ت

لماذا؟يقتمعر.جلدكفإنلشكسبلر،لسونالاالفذةالفنلهالبراعةللقمصكأوشديد،

ينئصبالشعروهذاكلها،الشعريغطيهاطبيعيةثديياتكانواأسلافكلأن

ببردأحسستإذا.حساسةجسديةثروموستاتأجثزةتعليماتحسبينخفضأو

بدفءأحسستفإذا.بينهالمحتبسالثواءمنعازلةطبقةليقيمالشعرينتصبشديد

مامع.أكبربسثولةخارجاتنطلقأنالجسملحرارةليتبحالدثاثهذايتسطشديد،

التواصللأغراضلينمتخدمالشعرانتصابنظاماختطافتمتطورمنذلكتلئ

أولبينمنداروينوكانالأنفعالات"،عن"بالتعبيرمرتبطاوليصبح،الاجتماعى

إئئمراككفىرغبتىأقاومأنأستطيعلا.العنوانبذالهكتابفيذلكأدركوامن

الكناب:ذلكمنداروبنفطوفمنالسطوربعضحولمعى

بحزصلىراقبوف،الحيوان!يقةفيذكىحارشساتون"مستر

يحثثكما،بالخوففجأةتصابعندماأنهايقرروه!و؟والأوراتالتممبانزى

فإتمضايفتعا،عفيحثثكماغضبعا،يستثارعفماأور!ية،عاصفةننجة

أسو6فحمحقالمرألىأزعجهوقدالشمبانزىمرةذاتشا!ثت.ينتصبشعرها

فيوانتصب،القروإبيتإلىمحنطاثعباناأفت-بخمثهكلفوقشعرهفارتفع

البقرلى،لحيوانمحنطاثعباناأظ!رتعندمامنعا...عديدةأنواعأفرادشعرالتو

عندمابرفخنزيرشعركذلكارتفعكماراتع؟نحوعلىظثرهبطولشعردارتفع

".حنقهأثير

لآخرهأيضاينتصبالشعر.الغضبعنديرتفعالحيوانوظرعنقشعر

الخطرينالمنافسينبعيداويرعبللجسمالظاهرئالحجممنليزبالخوفعند

لرفعالماكينةلدينايزاللاالعاريةالعلياالقردةنحنحتىبل.المفترسينأو

هيالشعرانلضابماكيلة.قشعريرةذلكونسمىيوجد(،يكادلا)أويوجدلاشعر
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منماتواالذينأسلافناعندمفيدةمهمةيؤدىكانلشىءوظيفةبلابقيةباق"،"أثر

التاربخمنكثيرةأمئنةبينمنواحدمثلهيللشعرالأثريةالبقايا.طويلزمن

حدثقدالتطورأنعلئمقنعادليلاالأثريةالبقاياه!ذهوتشكلكلنا.عليناالمسجل

الحديثة.الحيواناتمنوإنماالحفرياتمنتأتىلاأدلةأخرىمرةوهئحقا،

حجماندإربهوسمكهالدرفيلبلنقارن!عندما،السابقالفصلفيرألناكما

اكرفيلداخلجداعميقاننقبلأنحاجةهناكتكنلمسيف،أبىسمكةمثل

الاننميابى،ض!كلهلكرفيلأنرغم.الجافةالأرضفوقحياتهتاريخعنلنكشف

البحر،فىكلهاحباتهالملآنيحياأنهحقيقةورغم،للسمكالمشابهالخارجىومظهره

فيهمسيص،أبىسمكبخلاف،الدرفيلأنإلا،للشاطئأخرتإذاسريعاويموت

ولبن!رنةالدرفيللد!.ولحمتهسداهقيمننموجةالأرضى""الئذييىخصائص

للكواء،الصعودمنحرمإذاأرضىحيوانأىمثليغرقوسوف،خياشيملديه

جاث.أرضىثديىآىمنكئيراأطوللزمنأنفاسهيحبسأنيستطيعكانوإن

منبدلأ.المائىعالمهمعليتلاءمالسبلأنواعبكلتغيرقدالهواءلتنفساكرفيل

لهفإن،طبيعىأرضىثديىأخمامثلأنفهطرفعندمنخرينخلالمنيتنفسأن

النم!ح.صخروجهتوفحسبيتنفسأنمنيمكنهرأسهقمةعندوحيدمنخر

ليقللواسعوعرضهابعيدا،الماءلينقىمحكمغلقصماملهاهذهالتنفن!"افتحة

)1(المبجلسيبو!فرننمين!كتب5؟18فى.للتنفساللازمالوقتمنحدلأدنى

نزاللا)وهىح!"11اااشا"أ(ك!أالنبيلالسيثتعنى+93!3"المبجلكلمةكانتبريطانيافى)1(

فىإذنالكلمةسريعا(،ينفرضرأفقدهكذااستعصالهاكانوانبريطانيافىذلكتعنى

أننىبلحديثا(.اكنتتمفتهأمرهو)وأمريكافىكما"المحامى"تعنىولا،سبقماتعنىبريطانيا

لانرفرادهذايبدوالمبجل"."ابكلمةلأنفسه!يشرنإناثأمريكياتمحامياتحتىقابلتقد

منعلياقاضيةأولتلفيبيسمعونعفمامريكبينل!6يبدووأنبدلامثلماشاذا!الإنجليز

العدالة=صاحبة)لفبسلوسر،-بتلرإليزابيث"مهط4دالحأ،5"5العدالةصاحبةبأناالإناث
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بالجمعيةكزميلداروينأنكبيرحدإلئالمرجحومن،الملكيةالجمعيةإلىخطابا

وتحدث،التنفسفتحةوتغلقتفتحالتىالعضلات:"سيبونفيهويقول"قرأهقد

أكثرمنهي،الفنأوالطبيعةتقدمهاماكينةتشكل،المختلفةالأكياسفىمفعولها

تقطعالدرفيكعندالتنفسفتحة".رائعبإتقانمنظمةكانتوإنتعقيداالماكينات

بالخياشيميتنفسالدرفيلكانلومطلقالتنشأتكنلممشكلةلتصححهائلةاطااشو

إليهاالنظريمكنالتنفسفتحةتفاصيلمنالكثيرأنكما.سمكةأىمثلغير،لا

المنخارينمنالغواءمأخذانتقلعندمانشأتفرعيةلمشاكلتصحيحاتباعتبارها

الأوكالمقامفىذلكتخطيطلتممسبقتصميمحقاهناككانلو.الرأسقمةإلى

الرئةإلغاءيتمأنالتصميمه!ذافىتقررممايكنلمإذاهذاالرأش.قمةداخل

أمثلةكلهالفصكهذاخلاكباستصرارسنجد.الخياشيمإلىحالأىعلىوالاتجاه

لاحقتعويضطريقعنتاريخياأثراأوأصليا"خطأ"يص!!عندماللتطور

سيحثتكانكماالرسملوحةإلئوراءالعودةمنبدلاوذلكحاد،تعديلأو

البارعالبابفإنحاك،أىعلئ.حقيقىمسبقتصميملأكماوجودهناككانلو

فوقالبعيدالدرفيلسلصعلىتلبليغةشهادةفيهالتنفسفتحةإلىالمؤدىالمعقد

الجافة.الأرض

تاريخهالديهاوالحيتانالدرافيلأننقولأنلهاحصرلابطرائقيمكننا

دروبفيثمقترومانيةطرقآثارمثلخلالا،ومنكلهاعليهامسجلالقديم

ولكن،خلفيةسيقانللحيتانليسإنجلترا.خريطةعبروممراتللعرباتمستقيمة

والسيقانالحوضحزامبقاياهيبداخلها،عميقامدفونةالصغربالغةعظامهناك

يبوإنجلترافى"95!"كلمةاستخدامالعليا(.المحكمةلقاضىالبريطانىالمرادفهو=

فىالفادقفى"!"الخزنحجيرةأنقيلوقد.العالمسانرفىكثيرينلأفرادشذوذاأكثرحتى

ل!"."93المبجلالمسترءتونبحثتستلملمبخطاباتملينةحجيرةهىكلهالعال!
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الشىءيصدق.طويلزمنمنراحتوالتىتمشىكانتالتىلأسلافهاالخلفية

خروفحيوانات:عديدةمراتذكرهالئ)سبقالبحربقرأوالحيلانياتعلىنفسه

وانقرض،ياردات8إلئطولهيصلالذىالنجمىالبحروبقروالأطومالبحر

والدرافيل،الحيتانعنتماماتختلفالحيلانيةالحيواناتله()1()5(0البشربصيد

أبداتخطولاالتىبالكاملالبحريةالثديياتمنالوحيدةالأخرىالمجموعةولكنها

حيواناتفإن،ونشط!.وسريعةذكيةحماتلاالدرافيلأننجدوبينما.الشاطئإلى

البحرلبقرأكواريومزرت.الأحلامفيغارقةبطيئةعاشباتوالأطومالبحربقر

منتذاعالتىالموسيقىبسببحنقىيثورلامرةولأولفلوريدا،غربفي

تماماملائمةالبالغبخمولهاوبدتناعمةهادئةموسيقىكانت.الصوتمكبرات

توازنفيجهدبلاتعوموالأطومالبحربقرحيواناتآخر.شىءكللهايغفربما

وإنما(،بأسفل)انظرالأسماكتفعلكماللعوممثانةبواسطةوليسهيدروستاتئ،

للطفو.طبيعيادهنهالقابليةموازنكثقلتعملنتهيلةبعظامتجهيزهاخلالمن

تستطيعو!ئ،النوعيةالماءلكثافةجداقريبةتكونالنوعية2كثافتهافإن،وبالتالى

تحكمهادقةتزدادضلوعها.قفص!منتمطأوتشدبأنلذلكرهيفةبتعديلاتالقيام

حاجزحجابعضلتاهكذاولديهارئة:لكلمنفصللتجويفبامتلاكهاطفوهافى

.منفصلتان

العادةإلىيرجعالأسطورية3(أأص!.الأ)3بالسيرانات3(ألأاص!مأك)،16الحيلانياتارتباطلعل1()

ا!لأثداءمنصغارهاإرضاععادةوهى،الأفيالمنالأرضيةأقاربهامعفيهاتتشاركالتى

ذلكشهدوافجداطوي!؟زمناالبحرفىلبقائعجنسياالمحبطونالبحارةكانربما.الصدرية

عنمسئولةالحيلانيةالحيواناتتعدأحياناالنساء.منأنهاعلىوأخطأوهمابعدعلىص

البحر.عروسأسطورة

البحارةوتسحرطيور،وأجسامإناثرؤوسلهاالإغريقعندأسطوريةكائناتالسيرانات)،(

.)المترحم(ويهلكونفيضلونبغنانها
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كلمثلأحياءأطفالاتلدالبحروبقرالأطوموحيوانات،والحيتانالدرافيل

تلدكئيرةأسماكهناك.بالثديياتخاصةالواقعفيليستالعادةهذه.الثدييات

رائعةبصنوفذلكتفعلأنها)الواقعجدامختلفةبطريقةذلكتفعلولكنهاأحياء،

الدرفيلمشيمة(.مستقلنحوعلىتطورتقدأنهاشكلاتماما،مختلفةطرائقمن

ترضعأنالدرافيلعادةمنفإنوبالتالىإخطاؤه،يمكنلابماثدييىنوعها

هذهمنوهولئديى،مخشككليتجاوزبماهومخهاأنكما.باللبنأطفالها

المادةمنطبقةهىالثديياتفىالمخيةالقشرةتماما.متقدمثديى!حالناحية

منهجزءفيهذايتمالمخذكاءيزيدحتى.الخارجمنبالصختحيطالسنجابية

للصخ،الكلىالحجمبزيادةذلكيحدثأنيمكنالسنجاببة.الطبقةمنماحةبزيادة

جمجمةللحيوانيكونأنفىعيوباهناكأنإلا.تؤويهالتىالجمجمةوكذلك

الثديياتفإنلذلكوكنتيجة.الولادةصعوبةزيادةإلىذلكيؤدلىناحيةلمحمن.كبيرة

الحيزحدودفىباقيةتظلبينماالسنجابيةالطبقةمساحةتزيدحتىتحتالالذكية

طياتفيكلهاالطبقةتجعلبأنذلكتفعلوهىبحجمكا،الجمجمةتصنعهالذلى

متغضنة؟جوزكئمرةيبدوالبشرىالمخأنفيالسببث!وهذا.عميقةوشقوق

تغضنها.فيالعلياالقردةأمخاختنافسالتىالوحيدةهيوالحيتانالدرافيلأمخاح

قشرةالحقيقةفىلديهاليسبل،تغضناتأىمطلقافيهاليسالأسماكأمخاح

.الإنسانأواكرفيلبمخمقارنتهعندالصغربالغكلهالصحو،سنجابية

فى)8



*!02،!مس1!ى1ك!!.صشءثر!كككك!أ

1.7"7"ي

8!!!!ي!!بما

لمنرل!!ي.3
لأ\7لأ

لم!!لأ،/لأ

9"ا

دال!رتوكليو!+-صف

فههامض!زالحياة

لحلدهـطط



كأ--
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بلماصتثنفتطمرلالتىالط!رهذ.عندالأجنحهملا

نط!.لمصمنمنصرةصمد4ثلا

!طوننلهثتو!ل!يبمتغممسلنىخرلفمأعايبنالنعلمحط!38

05لبهنلهومه،طصلالذ!ممومىعي)5(
مطه+ماس!،مطالىلممرد.عرمنلعيه

خم!ممدصددو!.نط!ودنىدملوبهثرعومنه

لايصتفملطر!!فصولفه)6(لماءتعتمنسد.
كماله!ث!لاعكمننماند4طنعوبما،للسهلعةضلعيه

لهروسدنا4(ةسلىت.!ال!هقممهشا
ثع!زلندى()لشاءللعلىلى،آلمزلوملاسضمسي

هوترثما،ط!مفنصىدلهعىلمر.حصرلا
للعدلىلوفعمن.طصمفنسىتلهلتنص
ضها،ينيئمضمرةليطواحهط!عرىيئدةفزعحكسا

لأرضا.هثارض!كلامكوماوسرطو-!ع!!ص

202



302

"؟أ!!سثرصي!

.كله!3!،"\،2-لم

ء1/9

،الارضنحتجمناتئكللإجنحها!(

دنملفئ.ثببهوتاحونوربما
مافل!ممىلليلىقى!كنميها.ثئميل

نصنخكللنى؟النململثتبهتمشا

طثرةلشطلق!لىولحدةمرةأجنحد!ا

لنثور،منرمفالنصلحولد،غ!من

جمبد.نبالمثىلنعنرهغطةتطثم

تمتهصيةحمعهانبدأغلعاو
نصكمرنفطهماؤليثون1لأهىض

الحلاتبضفينلكل!لطنأجنحتها"
تزبلها.حتىلحرثىبلأمفيتضهاولن

ص--3سر3*+ير"30عس-!ش!*ير-3

لا.?!3!!"كاكاقي3

--س؟؟،3ءيرسم!ئ!"كا



!جمؤ،

ء!
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لى:تمنحووفءصيتى!ي
ت-.5ءمفاع!ر!اكركرىني)*ا

تهكلحتىليمحشاص!!كلشكل
خااول،ميى!هضاتفىهـ!ي
ضركلصموخىص،"!ى،صكل
سرمط.ضهضتهى!صوتفيةمعص*ىصبثه
حرصسنضسنرصاضاحمصلحعصوفا
لهيمفىتح)-أ.!ر،لزسدقيكصكليكل
!س!رةمروءخالحضتكمزعة!لى
س!ثدتهرعةهضعنعرماع!رلمدقشص
فزشوءولصي!فيصنع!ث!ي
نصمنهمى*!ى-.شىملت!تةكص
مىممرءضاسس!!مامضفهثتتءعة

ئؤشى4نى!-!ص3و!مزرةشضجر

ئة!!
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؟.ع-+*لا-ير33

ت.!!

،ل!؟،يرء؟لم

!لمك!"لمح*،

،ل!!*"كلفي!ئ!!ع!بنء!-

!*9،)ص3،*،3ثءلأ،ولأكا!"1!ر-!

جمبع!.؟ط!،.*لأ"-

ت،!ف!ءكمالش،خه-

،*

!!+!ا!ء

3.ص.!3!صلأ،،.د--3..لإ-ئ!ك!ءنجحشكاة

،!د4"جم!-

!أنكل

خن!حمإح!

ل!!

!*!ف!!!هيه*
*يرصأ--79ء0/معرو؟3ء

!ب!!ما.،ات.!!

ي6!*!مفئ*!ح!

*جن!3ئ!-ثج!ج!قي-

؟ح!بخ!أ!ئما-،\!لا-نجة+!ش؟ربز!!

--ورثئن!ص!"ءكل!د--!خلاتجوء!

.-؟-!0،1--ؤصع

*!ع!!!+-

؟كشا!ض/ع،ءد"!يملم

يهص-،جهصء3*فيلم"!كا-؟--!!شب*3كالأ

كاير!؟؟كأ!،!كيمكأك!آتر1ج!*و+بمءلن!!زو!،كأ"

لم-رر!،!ئى!بر،لأىكحبي!!*

*ث!ضء2!**ير،ء--4وو-ح!"رو

ا!حصاشوسرىاساانحمد"لا-ص!بس.لأكاك!333!

اثنبتا-...لرلا)نفنظرمرمورتلرما!ط!ص!وو!محى!!لملم*!

الفرةنصبةصرولاماعداتنىقاالخضراء!س!!ى-س،!!ل!لمام!،؟لمشلم
.ىبلأفونمشاطلا"اىزحدتلما،لولحد1ص-س

ل!،---ء؟96-هـ؟لمص.إ

6-*!!،أبر3زريرنيع،،!إ؟/72.،1!أفي*:"كاخبئ1+!،كأ*م)،؟ا!/لأكا.لا،09.ل!!.!!لم!،؟*ؤ!ء

لا؟-!.!؟لاصإ.،!ء!رويركأ-!"ء،!-؟خ1-!؟!بيرلألم7"!غ!!لأ؟ظىبرى"،و"-،،-.!،***

لا،إ!زو*،*-،!لم*!"،لأ،

،--!لأ،2.سء.-8"-4.3ثىء./لأ

لاء.!؟،!!لالم!ض،

بمه!بهيه!شأور*!تن-ببرير--*-تن؟!!!،لمج!%ءة!ط!!ك!؟!

-.خظة*لا+--!ء3بر-.-.!حه!ء-قيء-*!ي

+كا7؟ط"7/./،/،،سور!3ح!*1!ع*،!+؟نمبن،!بها!ش!فيبز-؟--+/!هروثر"لألألأ،.،2.!ء

.الأ-ء..9*.لا2ع؟:لأ"//ش3،،لأ+..كي،عى!جعلم
لاع،-2077.!1؟-3لما+يمخلا-م!!-ء4لأض

لأ-؟لأ:!ء!-

ئر2!خ!!يمفه--ش

خم!ض!!صز،؟3!ص*صو-*-تهـ
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!
البنىالمرفالسلمونومخ(،الوسط)فيالدرفيلمخالأعى(،)فيالإسمانمخ

ا!سنل()في

منجزءهذا.المتغضنمخهسطحفيعميقامحفورللدرفيلالثديىالتاريخ

وأن،للقلبحجراتأربعووجود،اللبنوإفراز،المشيمةيمال!بما،كثديىخواصه

وغير،دفئهعلىثابتاالدميكونوانفقط،واحدة!مةمنالسفلىالفكيتكون

بالثلاييات.الخاصةالكثيرةالملامحمننلك
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نأإلاوالطيور،الثديياتهيدفئهعلىالثابتالحاراكمذاتالحيوانات

بصرف،ثابتةحرارتهاعلىالإبقاءعلىقدرتهاالحقيقةفىهوهكذالديهاما

فىالكيميائيةالتفاعلاتتجعللأنهاممتازةفكرةثتد.الخارجيةالحرارةعنالنظر

"الدمذواتالحيوانات.معينةحراثةدرجةعندالأمثلالوجهعلىتجرىالخلية

ل!ااتفقإذاالثيياتثممنأدفأيكونالن!حليةدم.بالضرورةباردةليستالبارد"

السحليةدمأفريقيا.صحراءفئالنهارمنتصفشمنرفىالخارخفىمعايكوتاآن

الحرارةلديهالئديىالحبوان.الجلببفىمعاكانا11إالثديياتأحدمن1أبريكون

ذلكفيمستخطمانناتها،علىليبقىكادحايعملأنوعليه،الوقتطولنفسها

حرارتها،درجةلتنظيمخارجيةوسائلتستخ!مالنححالى.داخليةميكانزمات

احتاجتإذاالظلإلىوتتحركنفسها!ذفئةإلىاحتاجتإذاالشمسإلىفتتحرك

دشة،أكثرنحوعلىبخسمهاحرارصتنظمالذيياتحرارتها.من6لترأنإلى

حتىكلها،فوقهامسجلالدرافيلتاريخ،أخرىمرة.ذلكمنشمتئتىلاوالدرافيل

علىتحافظلاالحيواناتمعظمحيثالبحر،فيالحياةإلىارتدتقدكانتوإن

ثابتة.حرارةدرجة

يومذاتبهايفخركانتأجنحة

تختلفبيئةفيتعيشلأنهانلحظعاتاريخيةبآئارالحيلانياتوالحيتانأجسادتزخر

فقدتالتىالطيورعلىمماثلمبدأينطبق.الأرضساكنئأسلافهابيئةعنتماما

تحملالطيورأنإلا،تطيركلهاليستالطيورله.اللازمةوالأجهزةالطيرانعادة

تطيرلاولكنهابخسرعةتجرلىوالأموالنعامظيور.الطيرانلجهازآثاراالأقلعلى

وفوقتطير.كانتالتىالبعيدةأسلافهامنكميراثأجنحةبقايالديهاأنإلاأبدا،

أصغركانتوإنالبقاياهذه.بالكاملفائدتهاتفقدلمالنعامةأجنحةبقايافإنذلك
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وتوجيهالتوازنفىدوربعضلهاأنيبدوأنهإلا،النعامبهايطيرأنمنحجما

أجنحة.وجنسيةاجتماعيةعروضفيتشاركأنهاكماالجرى،أثناءالحركة

الريئ!منالطانردثارخارجرؤيتهايمكنلاأنهاحتىالصغربالغةالكيوى

أجنحتهافقدت7()3!هالمؤةطيور.الجناحعظاممنبقاياهناكأنإلا،الدقيق

منوافرنصيبلديهاالموةطيورموطننيوزيلندافإنيعرضوفيما.بالكامل

تركقدالتذييات6وجوعدمأنذلكسببيكونوربماتطير،لاالتىالطيور

يستطيعحىكائنأىيملأهاأنيمكناليئةمآوفمكشاغرةواسعةمساحة

هناكوصلوا،يطيرونكانواممنالروادهمؤلاءأنإلا.بالطيرانهناكالوصوك

فوقالشاغرالتديياتدورملأواعندمابعدفيمافقدوهاثم،أجنحتهمبواسطة

نأيتفقالتىنفن!ها،المودطيورعلىينطبقلامما!ذايكونربما.الأرض

إلىالجنوبيةجوثواناالعظمىالقارةتتفتتأ!قبلتطيرلابالفعلكانتأنسلافها

جوندوانا.حيواناتمنشحنتهاتحملمنهاشظيةوكلليوزلندا،بينهامنشظايا،

يطير،لاالذىنيوهـيلذا"ببغاء)5"ك!اث!!كا(،الكا!ابعلىيطبقهذاأنالمؤ!من

يزاللاالكاكابأنحتئالحداثةبالغزمنفيعاشتأسلافهأنالواضصحوصن

وحسب.لك1فيلنجاحهاللازمالجهازينفصهأنهمنالرغمعلىالطيراتيحاول

":للرؤيةفرصة"آخركتابهفيآدمز)!(دوجلاغ!الخالدكلمات

جيدحجملهمنهالبالغالطائر.للغايةسمينطانر"إنه

صالحانوجناحاه،أرطالسبعةإلىستةمنيقربمايزن

فوقيتعثرأنوشكعلىأنهلهخطرإذايتهزهزلأنبالكاد

مماأنهعلىمطلقا.واردغيرفأمرالطيرانأما-شىء

والبيئةللحيواناتونصيرإنجلبزلىدرامامؤلفوكاتب2(..1-)2ء91آدمزدوجلالم!)،(

)المترجم(للعل!.وعحب
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قدأنهعلىأمرهيقتصرلاالكاكابأنيبدوأنهلهيؤسف

كيفنسىقدأنهأيضانسىقدهووإنمايطير،كيفنسى

فإنهبشدةينزعجعندماالكاكابأنالواضحمنيطبر.

طوبكقطعةليطبرمنها،يثبثمشجرةليعلوأحيانايجرى

".الأرضفوقرشاقةفيمتكوماويحط

نأحينفىالجرلى،فيمائلةطيور)!ص!"-أ(،والريةوالأمو،،النعامطيور

فىهائلةطيوريطيرلاالذىجالاباجولمرح(5،63ا-ا)،+ث!-اوغاق،البطريقطيور

فىكبيردصخريةبركةفىيطيرلاغاقمعأسبتبأتالشرفلىكان.السباحة

شقمنليخرخيسعىوهوورشاقتهسرعتهأشهدأنوأسثنىإيزابلإ،جزيرة

ميزةلى)كانبالأنفاسيأخذطويللرمنالماءس!حتحتباقياخر،ل!6الماءتحت

لحث"للطلرالقصلرةأجتختهاالبطريو.لستخدمطلورغطس(.جثازاستخدام

القويةسيقانهباستخدامتفسهيدفعذلكبخلافف!وجالاباجوسغاقأماالماء"،

مكأنإلا.اتزانكأداةفقطجناحيهويستخدمبالجليدات،المكففةالضخمةوقدمه

فقدتالتىوأشباوو،النعامذلكفيبماتطير،لاالتىالطيوركلأنالواض!ت

أسلافمنانحدرتقدسلالةكلهاأنهاالواضحمنبا،طويلزمنمنذأجنحتعا

حقيقةفيجديايشكأنعاقلملاحظلأىيمكنلابها.لتطيرالأجنحةاستخدصت

منأنينبغىفيماسيجدالأمرهذافييفكرضمخصأىأنيعنىوهذاذلك،

التطور..حقيقةفىيشكأن-المستحيلمكيكنلمإن-جداالصعب

أنهاأوأجنحتها،أيضافقدتقدالحشراتمنمختلفةعديدةمجموعاتهناك

لاخسةالحشرةمثلالبدايةمنبلهاأنجنحةلاحشراتهناككبير.حدإلىمختزلة

الأجنحةفقدتقدذلكبخلافهى،والقملالبراغيثأنإلا3(،أاآ.اس!7أ3)،االسكر

أجنحةعضلاتلديهاالغجريةالعثةإناثيوم.ذاتيمتلكونهاأسلافهاكانالتى
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اككوثلأنجنحةل!6تحتاخلاالإناثه!ذهتطير.لافإنهاوبثذامتدنئ،تناميها

تخفيفهاعندحتىاكتشافهاتستطيعمغويةكيميائيةمادةجذبتهاوقدإليها،تطير

ذلك،النظامهذاينت!لالربما،الذكورمتلتنتقلأنللاناثكانلومذهلا.تخفيفا

ينساقالذلىالكيميائىالممالإلىمرئفعاالذكرفيهيطيرالذىالوقتبحلولأنه

!بعيدالتننملتحركتقدستكونالكيميائيةةالمادمصدرالاناثفإنببطء،

كما،جناحانفقطكيه،أجنحةأربعةتمتلكالتىالحشراتمعظمبخلاف،الذباب

إلىمختزلينأصبحاالآخرانالجناحان"لة-اس!أ"أ!".اللاتينىاسمهذلكعلىيدل

اتالثراوصثلكبييرةبسرعةحولهمافيمايثتزانوهذان"بالموازنين"؟بخبممىما

كجيروسكوباتالموازنانويعمل،الشكلفىيتمبعانهاالتىللرياضةالهندية

أجنحةمنانحدرافالموازنينأنعرفناكيف.الحجمضئيلةتوازنأدواثأو

التالتةالصطرحلقةمنمكانايتمغلانفها.لذلكعديدذأسبابهناك.الأسلاف

الحلقة)والثانيةالصدرحلقةفىالطيرانأجنحةنشغلهالذلىالمكانبالضبطيماثل

حرفشكلفيندنمهبالنمطيتحركانوهماالأخرئ(.الحشراتفيأيضاالثالثة

ينبعاتالموازنان.الذبابأجنحةتحركنمطبمتل"8"الإنجليزىاللمانية

أنناإلاحجمهما،ضئالةمنالرغموعلى،كالأجنحةنفسهالمسارإمبريولوجيا

قدأجنحةأنمانرىأننستطيعتناميهما،أثناءخاصة،بعنايةإليهماننظرعندما

!ذا-الأسلافعذأجنحةأصلاكانمماتعديلهاتمأنهالواضت!ومن،قزمت

ذبابهناكأنوهونفسها،القصةيثيتمايوجدالتطور.ينكرونممنكنتإذاإلا

شذوذهناكويكون،الموضعئعيينجيناتبطافراتيسمىماطافر،فاكهة

آخرين،اثنينجناحينينمىوإنماموازنينينمىفلاالذبابهذاإمبريولوجيةفي

.الحشراتمنآخرنوعألىأوالنحلةملر

)1؟



الكركيةالذبابةفيالموازنات

ولماذا،والموازناتالأجنحةبينالتوسطيةالمراحلعليهتبدوكانتالذىما

سج.و.؟موازننصففائدةماهىالتوسطيات؟هذهالطبيعىالانتخابحبذ

حركتهوطريقةالمتجهمةطلعتهادتأوكسفورد،فيلىقديمأستاذبرنجل

عنالرئيسىالمسئولهوكانوقدالضاحك!،جون"كنيةأكسبتهأنإلىالمتصلبة

عندلدبهاالحشراتأجنحةكلأنبرنجلاوضح.الموازناتعملطريفةاستنناج

عندتوجد.القوىمنوغيرهااللفقوةتكتشف،الصغربلغةحساعضاءقاعدتها

أنعلىآخردليلوهذا-تماماممالالةحسأعضاءايضاالموازناتقاعدة

المعلوماتكانت،طويلبزمنالموازناتتطورقبل.معدلةاجنحةالموازنات

التىالأجنحةئمكنقاعدتهاعندالحساعضاءمنالعصبىالجهازداخلالمتدفقة

ماكينةأى.بدائيةجيروسكوبكأجهزةتعملأنمنالطيراناثناءبسرعةتئز
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ذلكتعويضإلىتحتاجهكذاتكونمابمدىوهى،مستقرةغيرطبيعياتكونتطير

مئلا.كالجيروسكوبات،معقدةبأجهزةتجهيزهاطربقعن

بلغا.اهتماماتئيرمسلةلهىثباتبغيرأوبثباتلظيركائناتتطورمسألة

المعاصرةالبليروسوراتمنمنقرضينطائرينلزاحفينالتاليةالصورةإلىانظر

الرامفورينكوس،7انيخبركأنطيرانمهنثسأىيستطيع.للديناصورات

بدلا،الصورةقمةفيالمرسومالأفدمالبتيروسوروهوول"ح+للأ"كاه"كليهم?ول"3

كرةمضربيشبهبماينتهىالذىالطويلنيلهبسبب،بثباتمتزنايطيركانوانه

".بونج!البنجالمائدة

نجويراألا
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الذبابيفعلهمثلمابالجيروسكوبالمعقدللتحكميحتاجلا"الرامفورينكولمر"

الأخرىالناحيةومنفطريا.ثابئايجعله"الرامفورينكوسذيلأنذلكبموازناته،

بهيخبركأنيمكنالذىالأمر،كبيرةبدرجةمناورةقدرةلهتكونلنفإنه

والقدرةالئباتبينالمقايضةمننوعطائرةماكينةأىفىهناك.نفسهالمهندس

نأقبلطيرانكمهندسعمكسميثمايناردجونالعظيمالعالم.المناورةعلى

ضجيجاتئيرالطائراتأنأساس)علىالحيوانعلمليدرسالجامعةإلىيعود

تستطيعالطائرةالحيواناتأنسميثأوضحوقد(،عتيقطرازمنوأصبحت

فتف!،المقايضاتهذهمنطيفمدلىبطولوخلفاأماماالتطورىالزمانفيالتنقل

فىالثمنتدفعولكنها،المناورةعلىقدرتهازيادةصاد!فيالفطرىثباتهاأحيانا

الض.قدرةتزابأف-الحوسبةعلىوررتهاوتزايدلهاالأجهزةتوفيرتزايدشكل

لما،4ى،1؟الما،7/لملما؟!لم"أنانجويرا،الطائرالزاحفالسابقةالصورةأسفلفيئيظثر

نسنةمليون06منيقربمامنذالطباشيرىالعصرمنمتأخربتيروداكتيلوهو

لهيكونلايكاد"الأنانجويرا".الجوراسىللعصرينتمىالذى"الرامفورينكوس"بعد

غيركطائرةكانالخفاشمثلأنلأالمؤكدومن.الحديثالخفاشمثلمطلقا،ذيل

علىبلحظةلحظةبارعاتحكماليمارسوالحوسبةالأجثزةعلىويعئمد،ثابتة

طيرانه.أسطح

أخرىخسأعضاءيستخدمكانلعله.موازناتلديهليسطبعا"الأنانجويرا"

فنلا6الدائريةنصصالقنواتبواسطةربما،المعلوماتم!ذلكيرادفبمالتزوده

لضتالتىالبتيرونسوراتفيحقاالكيربالغةالقنواتهذهكانتوقد.الداخلية

ينار\مافرصتبصطدالأمليخيبمافيهاذلكعنلمحةهناككاروإن-رؤيتها
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فيكبر!امثل"الرامفورينكوس"فيكبيرةكانتالقنواتهذهأنومى،سميث

ذاتالذبابأسلافأنيقترحبرنجلفإن،للذبابثناإذاولكن"الأناجويرا".

وستعملطيرانها،فيثابتةيجعلهاأطولبطنلديهاكانربماأجنحةالأربعة

أخذتالذبابأسلافأنيقترحثمفيائية.كجيروسكوباتكلهاالأربعةالأجنحة

ئباتا،وأقلالمناورةعلىقدرةأكثرلتصبح،للثباتالمتصلالمدفبطولتتحرك

تجاهلأكثرتنزاحالخلفيةالأجنحةوأخذتقصرا،يزادالبط!أخذعندماوذلك

وهىصغيرحدإلئدائمابهاتقومكانتوظيفة)وهىالجيرونسكوببوظيفةالقيام

بالنسبةتقلاوتزدادصغرا،تزدادالأجنحةهذهوأصبحت(،أجنحةشكلفي

سيكون.الطيرانمثمةبأكلرلتتولىالأماميةالأجنحةتضخمتحينفيلحجمها،

الأماميةالأجنحةقيامدائمافيهيزدادالتغير،منتدريجىمتصلخطهكذا!ناك

الإلكترونيةاتا:لأدوممةلتتولىالخلفيةالأجنحةتنكمنقحينفى،الطيرا!بعبء

.للطيراناللازمة

يزاللا.الأجنحةتنميةعلىالفرةتفقدلأولكنهاأجنحئها،الملشغيلةتفقد

لديها)وذكوره(النململكاتلأنذلكعرشنافداخلها.يكمنأجنحئثياتافب

وليستبيئيةلأسبابولكنعا،ملكاتتكونأنيمكنكانإناثوالشغيلة،أجنحة

فقدتقدالنملشغيلةأنالمفترضمن)إ(.ملكاتتثوأنفيفشلتشدوراثية

!ناك.الأرضتحتالطريقوتعترضلهاإزعاخمصدرلأنهاالتطورفيأجنحتعا

،واحدةمرةأجنحتيكاتستخدمالتى،النململكاتلناتوفردذلكعلىالقوةبالغدليل

جديد.لعشثقبالتحفرتحطثم،الجنسىرقيقهالتجدموكها،عثرخارخلتطير

فىغددنقرزهاخاصةإكسيراتعلئتتغذ!ملكاتتغدوبأتمصيرممايتحددالتىاليرقات)1(

ولي!مربيئبايتحددوالشغيلةالملكاتبينالاختلافأنجداالمممر.المرضعةالشغيلةرألر

الأنانى"."الحينكتابىفيباسهثابدلكشرحتثوراتبا.
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وفىأجنحتها،تفقدأنهوتفعلهماأوليكونالأرضتحتالجديدةحياتهابدءعند

مؤلمدليلهذافى:للكلمةالحرفىبالمعنئتعضهابأنمنهاتتخلص!الآحيانبعضت

.الأرضتحتإزعاخمصدرالأجنحةأنعلىف؟(يدقمنمؤلما؟ليس)ربما

.الأولالمقامفيأجنحةأىأبداتنمىلاالنملشغيلةأنفيعجبلا

مأوىمنهاكليكونالأرضةوعشالنملعشأننفسهاالأسبابعنينتحلعله

العليةالفتاتعلىتتغذى،مختلفةكثيرةأنواعمنأجنحةبلاطفيلياتمنلحشد

تعودوهىوالأرضةالنملمنالدائمالحفيفذاتالتياراتمنللداخلتتدفقالتى

معوقةأنائمامايماثلبماتالطفيياإلغذهمعوقاتن!كلوالأجنحة.الطعامجلبمن

أنناإلأ؟كبابةهىالنسابقةالص!صحصورذأنحالبأىيصدقالذفمر.نفنمهللنمل

رإنما،دبابةفحسبليستأنهالتشريحهاالتفصيليةالدقيقةالدراسةمننعرف

معينةعائلةإلىتنتمىضةالآفعشعلىتتطفلالتىاكبابةثهـذهأنأيضانعرف

عضواتصوركلكالتاليةالصورة".أ-اه"!4س!ثط"الفوريدى،عاثلةهياكبابمن

ماثإلىنشبهيفترضفيماوهىبأكثر،طبيعىشكلهنفساالعائلةمن

وإنالأئسبق،الصورةفيالمجفحغيرالغريبالمسخللكائنالمجنحةالأسلاف

الحالةهذدفي!ى-اجتماعيةحشراتعلىأيضاهيئتتطفلالأخيرةالذبابةكانت

فيالغريبللصمصحالمنجلىالشكلذاتللرأسالشبهأوجهترىأنتستطيعالتحل.

ضئيلةكمثلثاتبالكادرؤيتايمكنالمقزمةالمسخأجنحةأنكما،الأسبقالصورة

الجانبين.علىالحجم
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53"!ةع!4،!يلدىعانلةمنطفبلبةذبابة

فوريدىعائلةمنأخرىذبابة

الدهماءمنالمجموعاتهذهفىاجنحةوجودلعدمإضافىسببهناك

ذباب)وليسهؤلاءمنالكثير.والأرضةالنملأعشاشفىاليدوواضعىالمندسين

فيهالنملمعالشكلفيتشابهاالتطورىالزمانعبراكشمبتقدالفوريدى(عائلة

الذينالمحتملينالمفترسينخداعبغرضأوالنملخداعبغرضإمالها،وقاية

استساغةالأقلأوبأكثرالمحميةالنملحشراتبينمنسيلتقطونهمربماذلكبغير
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عارضةنظرةيلقىعندمامنامنمعا.الالتينخداعبغرضربمااوطعمها،فى

النملاعشاشفيتعيشحشرةتظهرالئىالتاليةالصورةفييلاحظسوفغيرلا

عنذلك؟عرفناكيفاخرىمرةخنفساء؟هىوإنمانملةليستالحشرةهذهان

هائلحدإلىعددهايفوقوالتى،للخنافسالتفصيليةالعميقةالشبهأوجهطريق

التىنفسهابالطريقةبالضبطوذلك:النملالحشرةبهاتشبهالتىالسطحيةالملاهح

وليسثديىالدرفيلأنبهاعرفنا

كنملةمئنكرةخنفساء

عدافيماوذلككلها،فيهامسجلالخنفسىسلفهالديهاالحشرةهذه.بالسمك

السطحى،مظهرهاتحددالتىالملامحتلكفي(الدرفيلحالةفى)كمااستدلاءات

للنمل.المشابهبروفيلهاومئلاجنحةوجودعدممئل

مفنودةاجمن

ونجد،الأرضتحتاللدقلفيوزملاؤهاهياجنحتهاالنملحشراتفقدت

اعماقفىتعيشالتى،الحيواناتمنمخلالفةعديدةصنوفاانتماماذلكبمل!
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لاحظكماوهىأعينها،فقدتأواختزلتقدضوء،يوجدلاحيثالمظلمةالكهوف

علىلتدلا!هع+8)1(ح،610،الظلامساكن"كلمةسئكتعمياء.تكونتكادداروين

أنهذلكفىتخصصهمنويبلغالكهوفمنجزءأظلمفىفقطيعيشالذىالحيوان

السلمندر،منحيواناتالفئةهذهلشملآخر.مكانأىفييعيشأنيستطيعلا

الليلوصرار،والعناكبالألصة،والديدانالبحر،وجرادوالجمبرى،،والسمك

تفقدإذبيضاء،الحيواناتهذهتكونماجداوكثيرا.كثيرةأخرىوحيوانات

وهذاعين،لا6بأقيةبآثارتحتفظعادةأنهاعلىعمياء.تكونأنهاكماكلها،صبغتها

لمكهوفسلمندرللتطور.علىدليلللأعينالآثارهذههنا.لذكرهاالمهمالسببه!و

إنإذن،لماذا،الأعينلاستخداملديهحاجةلامستمرظلامفىيعيشأنهباعتبار

واضحةصلةلها،كالدميةعينبشبهالسلمندريزؤد،مسبقتصميمهناككان

وظيفة؟تؤدىلاولكنهابالعين

تكونلاحيثالأجمنلفقدلتفسيريتوصلواأنيلزمجانبهممنالتطوريون

كنتإذاحتىبعينيكتتمسكأنيحدثلالماذامئلايقاكقدلا.حاجةبعدهناك

مننقطةبعضغدللاستخدامملائمةتغدوأنيمكنألاأبذا؟ش!تعملهالا

كيفنلاحظدعنا،يعرضفيمامنها.بالتخلصنفسك"تز!خ"لماذا؟المستقبل

التزمناإذا.والتشخيصية،والهدفالقصد،لغةاستعمالهنانقاومأنعلينايصعب

ذلك؟علىأؤينبغى،نفسك"تزعج"كلمةأستخدمألاينبغىلكانكلامنافئبالدقة

بحيثالكهوفسلمنثرمنفرداالأعينفقدانيفيد"كيفملو،شيناأقولأنينبغىكان

لسلمندريرج!!مماأكبربدرجةويتكاثرالوجودفيباقيايظكأتلهالأربحمنيكون

أبدا؟يستخدمهمالاكانوإنحئى،سليمتينانتتينعينينعلىيحافظمناف!مر

شيناتعنىالتى+الكهوفساكن3،،401؟ه*ح،لأوليسء"جزأظلمساكن3+،ه2ا5شااأ،ا،"نعم1()

نطرفا.أقل
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ماجانبانحيناإذا.تكلفةبغيرليستالأعينأنالمؤكدمنيكونيكادحسن،

العينمحجرفإن،العينلصنعالمتواضعةالألمحتصاديةالتكلفةبشأتالجدليقبل

الدوارةالعينمقلةمعليتلاءمالعالمعلىمفتوحايكونأنيلزمالذى،الرطب

الكهفسلمندرفإن،وبالتالى.بالعدوىللإصابةعرضةيكونقد،الشفافبسطحها

بأحسنالوجودفيباقيايظلربماالجسممنمتينجلدخلفعينهسدأحكمالذى

عينيه.علىأبقىمنافسفردمن

منورةإجابة،السؤالهذاعنللإجابةأخرىطريقةهناكأنعلى

الهدفعنناهيكالمزايا،عنتتحد!لغةأىمطلقاتتطلبلا،بالمعلومات

طفراتمنبلغةنفكرفنحن،الطبيعىالانتخابعنتتحدثعندما.التشخيصأو

مواتيةليستالطفراتمعظمأنإلاالهجابيا.الانتخابويحابيهاتظهرنادرةمفيدة

يكونلأنطرائقفهظك،عشوائيةأنهالذلكالوحيدالسببوليس،الكائناتلصادح

الطبيعىالانتخاب)1(.أفضلالحاليكونأنطرائقمنأكثرهيأسوأالحال

يزفيسيئةطفراتيحوزونالذينالأفراد.السيئةبالطفراتعقابهينزكماسرعان

ثذهإزالةإلىأوتوماتيكياهذاويؤدى،تكاثرهمرجحانويقلموتهمرجحان

القذفإلىونباتحيوانأىجينوميتعرضالجينئ.المسئودعمنالطفرات

يحدثمانوعاذلكيشبهالبرد.منبزوبعةالتآكلمننوع:ضارةبطفراتالمتصل

منلرطفةماكينةفىنفكردعنا.كبيرتأتيرلهاالتىالطفراتعلىخاصر.بوجههذايصدق)1(

لارزة،مساميرفيهتبتبحذاءمنهماأياترف!مرأنتشبهالكبيرةالطفرة.الكمبيوترأوالراديو

يحسنأنيحدثقد"رلما".محتلفموضعفىوصلهوإعادةعشوائيا،الأسلاكأحدقطعاو

الطفرةإفتراكأالأخرالناحيةمر.كبيرحدإلىمرجحغيرهذاولك!الجهاز،أداءمنهذا

المحطاتمفتاحفىأو،المقاوماتإحدففىمثلايكونالصغربالغتكيفصنع"الصغيرة+

لنسبةأقربالتحسناحتصاليكومأنفرصةزادتأصغر،الطفرةكانتكلماالراديو.فى

المائة.فيالخمسين
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عدافيما.بالنيازكالمطردقذفهبسبببالحفرنقرهيزدادالذلىالقمر،لسطح

نأمثلابالعينالمختصةالجيناتلأحديحدثمرةكلفيفإنه،نادرةاستتتاءات

فيقليلاوأقلوظيفتها،أداءفيقليلاأقلعندهاالعينتصبح،غازيةبطفرةيصاب

فىيعيشالذىالحيوان.العينلاسمجدارتهامنقليلاوأقل،الرؤيةعلىقدرتها

الأغلبية(هى)وهكداضارةطفراتلهتحدثعندماالبصرحاسةويستخدمالض!ء

الطبيعى.الانتخاببواسطةالجينىالمستودعمنسريعامنهاالتخلصيتمفانه

بهاتقذفالتىالضارةالطفراتأنفسنجد،التامالاظلامحالاتفيأما

عين.مستحيلةتكونحالأىعلىالرؤية.عقاببهابنزكلاالعينصنعجينات

التخلص!أبداينملاالتىالطفريةبالحفرمنقورةالقمر،متلهىالككفسلمندر

فهئ،الأرضكوكبتشبهالنعاربضوءلىمأوفييقطنالذىالسلمندرعينمنها.

طفرةكلمنئتخلصرولكنها،الكهفساكنئمثلنمئطبالمعدلبالطفراتتصاب

عينقصةأنفىغمكلا)التآكل(.الطبيعىالانتخاببواسطة(حفرة)أوضارة

أيضا،فيهايدخلالطبيعىفالانتخاب:سلبيةقصةفقطليستالكهفساكن

منتلفهايزدادالتىللأعينالحساسةالمحاجرفوقالواقىالجلدتنامىليحبذ

البصرية.الوجهة

لأشياءالملاهـثتلكللا!تمام،إثارةالأكئرالباقيةالتاريخيةالآثاربينمن

بعدمعمرةظلتأنهابمعنىأثريةبواقىليستفإنها)وبالتالىهدفلبعضتستخدم

الفقارياتعين.الهدفلهذاسيئاتصميماصممتوقدتبدوولكنهاغرضها(،زوال

جعازاتشكل-الانسانعيناوالصقرعينفىمثلاكما-حالاتهاأفضلفي

الصورتحديددقةفيئرهافةفيافذةإنجازاتأداءعلىالقدرةله،دقتهفيممتازا

هذهتكنلملو.ونيكونزايسمئلالعدساتشركاتتصنعهماأفضلينافسبما

فانقةصوراتنفتعفماوقتعاتضيعونيكونزاين!شركاتلكانتهكذاالأعين
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العالمهيلمولتزفونثرمانهناكالأخرىالناحيةومنأعيننا.إليهالتنظر1التحث

فيزياء،عالمأنهعنهتقولأنيمكن)الذ!عشرالتاسعالقرنفىالشهيرالألمانى

الواالعبن:عنيقولوثو(،أعظمكانتالنفسوعلمالبيولوجبافيإشهاماتهأنإلا

نأأرلىينبغئفيمافإننئ،العيوبهذهكلفيهجهازالىيبيعأنأرادنظاراتىأن

معنىبأقوىإهمالمنمنهحدىلمااللوملهأوجهأنتمامالىيبررماهناك

حالفيبهاالعينتبدوالتىالأسبابأحدأنعلىثذا".جهازهلهوأعيد،للكلمة

منبهايزبمذهلةمهمةينجزالصحأتهـوالفيزيائىهيلمهولتزبهحكممماأفضل

لاحقةمعالجةجهاتمنتوعايكوتأنيشبهبمابعد،فيماالصورتوضبت

،بالبصرياتيختصماىبص.الرقىفىفائقافوتوستوبلأا!،"30،3031أتوماتيكية

اتقرةعففقطيكونإنجازانيكونزاين!/كأجثزذالدقةصفةالبشريةالعيننتجز

عفما.للقراءةنستخدمهالذىالشكيةمنالمركزكماالجزءأو357"ثهح،الشبكية

منهاكلونرى،المختلفةأجزائهعبرالشبكيةنقرةنحركفإننامتمدا،نضصح

نرلىأننانعتقديجعلنابأتالصخفي"الفتوستوب"ويخدعناقة،1وتفصيلبأقصى

"يالفعل"لناتظ!رنيكونأوزايسعدنساتأنواعأرقىنمنمها.بالدقةكلهالمشيثد

متساوية.بدرجةيكونيكادبوضوحكلهالمشهد

ببرمجاتهالصخيعوضهالبصرياتحيدمنالعينينقصمافإنهكذا

الكماللعدمإبثاراالأمثلةأكثربعدأذكرلمولكنئ.الصورلمحاكاةالراقيةالمعقدة

للخلف.الأماممنمقلوبالشبكيةوضعأنوهىعيننا،بصرياتفي

كاميرامعهمهندسفيهيمئنهلاحقزمنفيهيلمثولتزوجودنتخيلدعنا

الصورتلتقطبحيثنظمتالصغر،بالغةضوئيةخلايامنشاشةولها،رقمية

كلأنالواض!!ومنتماما،معقولاهذايبدو.الشاشةسطعلىمباشرةلعرضها

الصورتوازنفيهيتمنوعبعضمنحوسبىبجهازيربطهاسلكلهاضوئيةخلية
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يعيدانيحدثلنتماما.معقولاخرىمرةهذاترليبها.صحةمنوالتأكد

للنظاراتى.الجهازهيلمهولتز

عنبعبدا،للخلفتنجهالضوئبةالعبنخلاياأنلكسأفولأنىالانلنفنرضولكن

تجرىبالمخالضوئيةالخلاياتربطالتى"الأس!".إليهالنظريتمالذىالمشهد

سجادةخصتمرأنعليهايكونالضوءاشعةفإنوبالتلى،الشبكيةسطحكلفوق

.بالمعقولهذاليس.الضوئيةالخلاياإلىتصلانقبلمتكلالةاس!من

طشبثدة

!صب

البصرىمصدر

فضوء-

الضونيةالخحيانفلاميل

ومخروطلض()!ميلن

مصدر
-ثوء

!أ!بائمركة

الخلايااتجاهعلىتترتبالتىالنتائجإحدىسوءا.يزدادالأمرأنبل

تمرانمابطريقةعليهابياناتهاتحملالتىالأس!انهيالخلفإلىالضوئية

انهاهيالفقارياتعينفيالأس!هذهتفعلهما.المخإلىلتعودالشبكيةخص

الدكبهذايسمىخد4.منلئغوصالشبكيةفيمعينلثبعندلتتلاقىكلهاتتجمع

ال!دبوصفانإلاحقا،عمياءلأنهاوذلكالعمياء؟بالنقطةبالأعصابالملىء

أشبهيجعلهمماتماماكبيرلأنهوذلك؟ينبغىممااكثرمبالغةفيه"بالنقطة"

بسبببالفعلكئيرايضايقنابالذىليساخرىمرةهذاانعلىالعمياء،*بالرقعة

نلكئرسلاخرىمرة+.الأوتوماتيكيةالفوتوستوب7مبرمجةمنالمخفىيوجدما

بالكامل.غبىتصميمهذاوإنما،فحسبسيئبتصميمهذاليسوراء،

223



لدرجةسيناسيكونبالعينالإبصارفإن!كذا،الأموركانتإذا؟كذلكأليس

فهىجدا.ممتازةبالفعلأنهابل،الدرجةلهذهسيئةليستالعينولكن،رهيبة

النقاصيلمنيحصئلالماجرفكأداةيعملالذىالطبيعىالانتخابلأنممتازة

متجهةوهىالشبكيةتصميمفيالكبيرالأصلىالخطأوقوعبعد!نايأتى،الصغيرة

عالية.جودةبدرجةدقيقكجهازالعينوضعالطبيعىالانتخابويستعيدللوراء

هذاإطلاقعندأنهيتذكرالقارئلعلالفضاء.تليسكوبهابلبملحمةهذايذكرنى

يكتشفلمخطأوجودعلىترتب.كبيرخللفيهأناكتشف991،.فيالتليسكوب

المرآةهذهقدرةقلتأنوتلميعهاصقلهاأثناءالرئيسيةالمرآةمعايرةجهازفى

أطلق.الخطيرةآثارهلهكانذلكولكن،البصرياتأداءفىالشىءبعض

فيهجسورإجراءوفىعيب.منفيهمااكتشافتموبعدها،مدارهفىالتليسكوب

نأفبأفرادهاونبحالتليسكو!،إلىالفضاءروادمنبعثةإرسالتم،حيلةسعة

وجه،أخسنعلىالتليسكوبعملذلكبعد.نظارةعويناتيشبهبمايزودوه

التىالنفطة.تاليةصيانةبعثاتثلاثبواسطةأخرىتحسيناتبعدفيمالهوأجريت

كارنياارتباكاينمبب-التصميمفيكبيرخلليحدثعندماأنه!وتوضيحعاأريد

الصعبةوالحلولالبراعةمنفيها،تاليةسمكرةيأعماقتصحيحهيمكنفإنه-

الأصلى.الخطأعنتماماالتعويضمنالمناسبةالظروففىيمكنماالمتت!ابكة

تخسيناثإلىتؤدىكانتلوحتى،الكبرىالطفراتأنالتطور،فيعمومايحدث

عملياتاجراءيلىفيماتتطلبدائماتكادفإنها،الصحيحالاتجاهفىعموماتكون

تأتىالتىالصغيرةالطفراتمنالكئيربواسطةتجريفعملية-كثيرةسمكرة

عنتتخلفالتىالخشنةالأطرافناعماتصقللأنهاالانتخابويحبذهالاحقا

إبصارفرةلهموالصقورالبشرأنفيالسببهوثذا.الأصليةالكبيرةالطفرة

!يلمهولتز:يقولأخرىمرة.الأصلىالتصميمفيالمربكالخللرغم،ممتازة
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العثوريمكنمحتملعيبكلفيهافإنللعين"بالنسبة

الخاصةالعيوببعضأيضاحتىبل،بصرىجهازفىعليه

إجراءاتتنفيذيجرىكلهاالعيوبلهذهبالنسبةأنهإلابها؟

نأنجد،الطبيعيةالإضاءةظروففىأنهبحيثلها،مضادة

لن،العيوبهذهوجودعنالناجمالصورةانضباطعدم

أبعادتضعهاالتىالحدودجذاقليلبمقدارإلايتجاوز

وجدتإذاأنهعلى.الإحساسلرهافةالشبكيةمخروطات

نصبحماسرعانفإننانوعا،مختلفةظروفتحتملاحظاتنا

والنفطالاستجمى،البؤرةوانحرافاللونى،للزبغواعين

،الأوساطشفافيةاكتمالونقص،الوريديةوالظدكلالعمباء،

."عنهاتكلمتالئىالأخرىالعيوبنلكوكل

ذكىغيرتصميم

يتلوبماعنهاالتعويضيتمالتصميمفيكبيرةأخطاءمننمطهكذاهناك

حقاهناككانلونتوقعه"ألا"ينبغىمابالضبطوهذا،سمكرةأعمالمنذلك

لمرآةىالكروالزيغفىكما،سيئحظبسببأخطاءنتوقعربمامسبفة.تصميمات

مقلوبةالشبكيةوضعفىكمامسبقتصميمفيواضحاغباءنتوقعلاولكننا،هابل

ينتجوإنماالسيئالتصميمعنينتجلاالنوعهذامنتخبطوجود.للخلفالأماممن

11.التاريخ11عن
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يدرسوثوكزىج.ج.الأستاذلىأوصحهماعندىالمفضلةالأمئلةمن

العصبهذا)1(.الراجعالحنجرىالعصبمدرهووذلكجامعى،طالبوأنالى

منبدلاالصخمنمباشرةتخرجأعصابوهىالجمجمية،الأعصاب(حدمنفرع

الأعصابأحدهوول!73"3"الحائر،العصبالشوكى.الحبلمنتخرجأن

العصبولهذاتماما(يلائمهاسموهوهائمايتجولانهيعنى)واسمهالجمجمية

إلىجانبكلعلىآخرانفرعانويذهب،للقلبمنهاائنانيذهبشتى،فروع

الرقبةجانبىمنجانبكلفي(.الثديياتعندالصوتصندوق)وهىالحنجرة

ممامستقيماطريقامتبعا،الحنجرةإلىمباشرةالحنجرىالعصبفروعأحديذهب

انعطاففيهبطريقالحنجرةإلىيذهبالآخرالفرعالجيد.التصميميختارهقد

أحدحوللولبيايلتفتخمالصدر،فيمباشرةلأسفليغوصقهو.مذهلوالتفاف

عنالأيسرالجانبفىالشريان)يختلصالقلبمنتخرخالتىالرئيسيةالشرايين

بعدالعصبشتجهئغ(،الجانبينفيمتماثلالمبدأولكن،الأيمنالجانبفيالشريان

وجهته.إلىليصلالرقبةفيمرتفعاليعودا!تفافثذا

لكانمسبقتصميمع!ناتتأنهعلىالراجعالحنجرىللعصبنظرنالو

لصاحبهالجازليعيدسببعندهاهيلمثولتزلدىسيكونالخزى،يثيرماذلكقي

مع!ثماصرهنايحدثأنهعلى.العينإعادةسببمنأقوئسببحتئهو

منهبدلاونفكرالتصميمأمرنننمئأنبمجردتمامامعقولانسيبدوالحالأن،العين

فيهأسلافناكانالذلىالعهدإلىوراءنعودأنإلىنحتاجالحالةلفهم.التاريخفي

النممكقلب.الأربعبحجراتهقلبنابخلافبحجرتينقلبلديهالسمك.الأسماكمن

التطورأنفىالسبب11اسمهلكوينكتابفي.كوينجيرفزميلىعندايضا!فضلالمنرهذا)1(

باقىمعبفراعتهأوصىماوهورانع،وضوحفيهاالمنللهذامناقشةكوينيجرىحفيقى"

الممتاز.الكتابهذا
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يخرجالبطنى.الأورطىاسمهكبيرمركزىشريانخائلمنأماماالدماءيضخ

الستةالخياشيمإلىتؤدىالأفرعمنأزواجستةالبطنىالأورطىمنعادة

معهيمتزجحيثالخياشيمخائلبعدهاالدميمرثم.جانبكلفىالموجودة

الثوعيةمنأخرىأزواجستةفيالخياشيمأعلىالدميتجمعبئراء.الأوكسجين

الأورطىويسمىالوسطبطوليجرىآخركبيردموىوعاءفيتصبالدموية

علىدليملفيهاالخياشيملشرايينالستةالأزواخ.الجسمباقئيغذىوهوالظهرى

أجلىنحوعلئالأسماكفىنراهاوالتى،الفقارياتالجسم"الخققيةالخريطة

"الأجنة"فيجداواضحةالحلقات!ذهأنالرائعمكفينا.نراهمماوأوض!!

أسلافنا.خياشيممنبوضوحمستقاة"البلعومية"الأقواسأننجدحيث،البشرية

لابالطبعوهىالتفصيلى.تشريحهاإلىننظرعندماندركهأنيمكنالذىالأمر

يمكنأسابيعخمسةمنعمرفىوهىالبشريةالأجنةأنإلاكخياشيم،تعمل

أتساءلأنإلاأملكلاأخرئمرة.خياشيملهاورديةصغيزةكاسماكاعتبارها

لمالبحروبقرالأطوموحيوانات،والدرافيلالحيتانأنفىالنمببعنمتعجبا

الثديياتكلمثلأنهاحقيقةهناكوظيفتها.تؤدىخياشيمتطويرتعيدأنلايحدث

تطرححقيقةوهى،الخياشيملتنميةالجنينيةالدعاماتالبلعوميةالأقواسمنلديها

أدرىلا.الحيواناتثهـذهفيئالخياشيمتنميةباالصعبمنيكونألاينبغىأنهلنا

لذلك،قوياسبباهناكأنمنكبيرحدإلىمتأكدولكنىذلك،تفعللالأنهاسببا

ذلك.فيبحثلإجراءطريقةيعرفأوالسببيعرفأنهإماماشخصاهناكوأن

البالغة،الثديياتفينجدأنناعلى،لحلقاتينقسمجسمخريطةلاالفقارياتكل

المنطفةفىإلايتضصحلاالحلقىالتقسيمهذاآنأجنتها،إتاءمقارنتهاعند

العضليةوالكتل،الدمويةوالأوعية،والأضلاعالفقراتحيثالشوكية

للخلف.الأماممنللوحداتتكرارمننمطاتتبعكلا،والأعصاب)الميوتومات(،

علىالشوكىالحبلمنينبلقانكبيرانعصبانلديهاالفقرفالعمودمنحلقةكل
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الأعصابهذهتؤدىماغلباالبطنى.والجنرالظهرىبالجنريسميانالجانبين

نأإلاعندها،نشأتالتىالفقرةمنبالقرب،المهمةهذهتكونماأيامهمتها،

النراعين.لأسفلينطلقوالبعضالسلاكينفيلأسفلينطلقبعضها

!طوىثفدبروز

ليلكلاصا!نر

الهصرية!حويصلة

بثرىجنينفىالبلصميةاينؤيس

لتينها،فىاصعبولكنهانفسها،الحلقيةالخريطةايضاوالعنقالراسيتبع

منمصفوفةفيمنظمترتيبفىئتتظمانمنبدلاالحلقاتلأن؟السمكفيحتى

عبرنظامبغيرتخلالطانهانجدالفقرى،العمودفيبهتوجدمابمل!للخلفالأمام

المقارنةوالإمبريولوجياالمقارنالتشريحعلومانتصاراتأحدالتطورى.الزمان

الآئارتمييزمنالعلماءتمكنانالعشرينالقرنواوائلعشرالتاسعالقرنفي

التىالأسماكفىللخياشيمقوسأولانذلكمثال.الراسفيللحقاتالشبحية

لهاالتىالفقارياتأجنةفي)وكذلك"لا!3"ول!ا"الجلكىالسمكمل!لهافكلا

فيماالحديثةالفقارياتكل)اىالفكذاتالفقارياتفيالفكالقوسهذايناظرفك(

اع!كاط"(.3"طالجريثوسمكالجلكىالسمكعدا
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،بحلقاتجسمخريطةلديها،القشرياتمثلالمفصلياتوهيئأيضاالحشرات

لنايبينآخرمماثلانتصارهناككانأخرىومرة.العاشرالفصلفيرأيناكما

-نظامبلامختلطةأخرىمرة!ى-حلقاتستأولتحوىالحشرةرأسأن

يمائلبماالوحداثمنسلسلةفيمنظمةالبعيدةأسلاقهافيكانتحلقاتوهى

الإمبريولوجيالعلومآخرانتصار!ناك.الجسمسائرفيئموجودهوماتماما

الحشراثفيالحلقىالتكوينأنتبينعندماالعشرينالقرنأواخرفيوالورائة

كماالآخرعنأحدهمامستقدينيكوناأنمنأبعدالفقارياتفيالحلقىوالتكوين

الجيناتمنمتشاب!ينمجموعتينبواسطةبالفعليتمانفثمالى،يدزسكان

فىهـاكه6إيمكنبوضوحتتتمابهجيناتوهئ*ه،)(،"هـوكس،جيناتتسمى

حتىتكونالجيناتهذهأتبلكثيرذ،أخرئوحيواناتوالفقارياتالحشرات

ىأكانمالتمىءهدا!الكروموسوماتفىالصحبحالمتسلسلالترنببف!منتظمة

منفصلةدهـانساتالجامعةفيكطالثأدرسكنتأنوقتبهيحلملىدزسواممن

المحتلفةنتمعبثافيالحيوانات.والفقارياتالحشراتفبئالحلفىالتنظيمعنئماما

!أتعودنامماكتببزاأكثرنحوعلىتوحدفيها(والفقارياتالحشراتفىمث!6)كما

خططتقدكنىالكلجياتخريطة.السلففىالتشاركسببهأيضاوهذا.تعتقده

الحيوانات.الجانبينبالسمزيةذاتالحيواتاتلكلالأعلىالنملففىقبلمن

نعتفه.أناعنفنامماكثيراأوتقعلاقةهىعمومةكأبناءقرابةعلاقةعلىكلها

هىالجمجميةالأعصابأنالمعتقدم!:الفقارياتلرأسالآننعو،هيا

الأعصابوهذدشديدا،تنكراتنكرتوقدالحلقيةالأعصابمنمنحدرةسا*لة

الجذورمننسبسلةمنالأمامىالطرفتتمكلالبدائيةأنسلافنافىكانثالحلقية

عمودنامنلديناتنبثقتزاللاالتىتلكتماماتماثل،الباطنيةوالجذورالظثرية

لمامشوشةوبقاياآثارميصدرنافىالرئيسيةاكمويةالأوعيةألىكماالفقرف.

الصدربأنالقوليمكننا.الخياشيمتخدمحلقيةدمويةأوعيةبوضوحيومذاتكان
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التىنفسهابالطريقة،السمكمنالسلصلخياشبمالحلقئالنمطترتيبأفسدقدالثديى

م.الأفللأسلافالحلقىالنمطالسمكرؤوسأفسدتعندماذلكقبلحدثت

كثيراتشبهالتى"خياشيمها"لإمداددمويةأوعيةأيضئالهاالبشريةالأجنة

مع،جانبكلعلىواحدالبطنى،الأورطىمنشريانان!ناك.السمكخياشيم

بشريانىمرتبطةوهى"خيشوم"،لكلجانبكلفيواحد،حلقيةأورطيةأقواش

نهايةفيالحلقيةاكمويةالأوعيةهذهمعظمتختفى.المزدوجينالظثرىالأورطى

منمستمدالبالغالقز!فىالنمطأنكيصالواضت!م!أنإلاالجنينى،التنامى

بخشرىجنينإلىنظرنا!!ا.الأسلافخريطةمنأيضاوكذلك-الجنينيةالخريطة

"الخياشيم"إلىاكم6إمداأنسنرى،الحملمنيوماوعتمرينستةمنيقربمابعد

منالتاليةالأسابيعمرورمع.السمكخياشيمإلىالحلقيةالأوعيةإمدادبقوةينمبه

الأصلية،نسمتريتهاوتفف،مراحلعلىالدمويةالأوعيةنمطب!م!اطةتزدادالحمل

بما-اليسارلجهةبقوةمنحاتةاكموجةدورتهتكونالولبولادةوقتوبحلول

للسمك.المنمابهالمبكرللجلتنالمنظمةالن!متريةعنتمامايختلف

شرايينمنأىأمرتبحثالتىالمربكةالمختلفةالتفاصيلفيأدخللن

عددها.فيالستةالخياطميمشرايينمنألىمنباقيةظلتالتىهىالكبيرةالصدر

نأهو،الراجعةالحنجريةأعصابخاتاربحنفهمحتى،معرفتهلنايلزمماكل

الستة،الخياشيممنتدلةآخرإلىتصلأفرعلهالسمكفئالحائرالعصب

بالخياطحيم.الخاصةالتمرايب!خلفمنتمرأنلهابالنسبةالطبيعىمنفإنوبالتالى

انتائعا،أعضاءإلىشمعىإنثا:عالفرو3لهذبالننمبة"راجع"شىءأى!ناكلي!مر

ومنطقية.مباشرةالأكثربالطريقإليهاتسعىوهى،الخياشيمأى

وتختفىلها(رقبةلأ)الأسماكالرقبةتستطيل،الثديياتتطورأثناءأنهإلأ

الدرقية،جارةالفوالدرقيةالغدةمثلمفيدةأشياءإلىبعضهاويتحول،الخياشيم
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بما،المفيدةالأخرىالأشياءثذه.الحنجرةلتشكلتتجمعالتىالشدهوالقطعوشتى

السلالةمنالعصييةوارتباطاتهاالدممنإمدادهاتتلقى،الحنجرةأجزاءفيها

بتتابعهاالخياشيمتخدميومذاتكانتالتىوالأعصابالدمويةلا*وعيةالتطورية

السمك،منأسلافهامنوأبعدلأبعدالثديياتأسلافتطوراستمرارمع.المنتظم

،محيرةاتجاهاتةلمحيوتفظتشدوهىنفسهاوالأعصابالدمويةالأوعيةوجدت

الفقارياتورقبةصدرفئالأمورئصبح.بالآخرأحدهاالمكانيةعلاقاتهامنتشوه

سمتريةفىالمنظمالمتسلسلللتكرارمشابهةبعدتعودولامختلطاترتيبهافسدوقد

بدرجةالتشوهلؤاضحاياالراجعةالحنجريةالأعصابوتغدو.السمكخياشيمفي

.قصوىمبالغةفيها

16/91،فىوهالامبيرلىألفهدرانسىكتابعنأخذتالتاليةالصوهـة

القرلثر.سمكفيوكأجوعالتفاففيهلينرالحنجرىالعصبأنكيفوتوضصح

يمكنمتلوأف-الزرافةوهالامبيرفاختارالثديياتأحدفىالالتفافلتوضبح

فيها؟مماأكثرمذملايكونأن

ملتفةرجعةيمثلالراجعالحنجرىالعصبطريقأنالأفرادأحدعندسنجد

ملتفةرجعة،مزاحأىبدونفإنها،الزرافةفيأما.بوصاتعدةإلىتصلربما

البالغالحيوانفىقدماأدإلىيصلربماالتفافاوتتخذ-الأقداممنالكتيرتتجاوز

بأ!شرنت(لمولدهالمائتين)الذكرى9002"دارويناليومالتالىاليومفي!الكبير

البيطريةالباثولوجياعلماء؟،المقارنالتئمربتعلماءمنفريقمعكلهاليومأقضى

السنصغيرةلزرافةتشريحاأجرواحيث،لندنقربالملكيةالبيطريةالكليةقى

خبرديكونيكا،،ينسىلايوماهذاكان.الحيوانحديقةفيالحظلسوءماتت

مسرحاكانت"أ،ثط-اح!ماه62)،أكحس!.االعملياث"صمرحأوغرفة.لىبالنسبةسريالية

مقا!عن"المنمر!"يفصلهائلزجاجىلوحوهناك،للكلمةالحرفىبالمعنئ
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كلفيلساعاتيجرىمايراقبونوهمالبيطرىالطبطلبةفيهايجلسمصفوفة

لخبرتهمالطبيعىالسياقعنشاذيومبدلاوهو-اليومطولظلوامرة.

المشهدإلىالزجاجخائلمنويحدقونالمظلمالمسرحفيجالسينوهم-كطلبة

وكلهم،التشريحفريقافرادبهاينطقالتىالكلماتإلىويستمعونساطعا،المضاء

وهمالتليفزيونىالإنتاجوفريقأنالىجهزمابملر،للحلقبميكروفوناتمجهزون

فوقالزرافةوضعت.الرابعةالقناةعلىبعدفيماليعرضوئائقيافيلمايصورون

فيعالياالزرافةسيقانإحدىرفعتوقد،زاويةفىالمنحنيةالكبيرةالتشريحمائدة

وهىبالغحدإلىالهشةالهائلةرقبتهابارزةوكشفت،وبكرةبخطافمعلقةالهواء

الجدارمنالزرافةجانبفيالموجودينجميعكان.اللامعةالأضواءتحت

عاليةوأحذية،برتقاليةأوفرولاتبارتداءصارمةلأوامرخضعواقدالزجاجى

بالأحلام.الشبيهاليومذلكنوعيةمابطريقةهذاوعززبيضاء،

الحنجرى

القرشوسمكالزرافةفيالحنجرىالصب
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نأالراجعالحنجرىالعصبيتخذهاالتىالرجوعلفةطولعلىيدلمما

علىواحدآنفييعملونكانواالتشربحعلماءفريقفيالمختلفينالأعضاء

قربنفسهاالعصبورجعة،الرأسقربالحتجرة-للعصبالمختلفةالامتدادات

طريقأحدهميعترضأنبدونوذلك-محطاتمنذلكبينماوكل،القلب

صبرفيأخذواالآخر.معأحدهميتحدثلأنيحتاجونكانواماونادراالآخر،

يحدثلم،صعبةمهمةهذه:الراجعالحنجرىللعصبالكاملالمساريختصون

العصرفيالعظيمالتشربحعالمأوينريتشاردزمنمنذإنجازهاتمأنأعرففيما

إنهبلبا،رفيعالعصبلأنصعبةالمهمة18310لمفىأنجزهاوقدالفكتورى،

ذلك،أعرفأنعلىينبغىكانأنه)أفترضمنهالراجعالجزءفىكالخيطحتى

!فوتأنالنمكلومن(بالفعلرأيتهعندمالىمفاجأدفيهكانذلكمعالأمراأنإلا

بالقصبةتحيطالتىتوالعض!6الأغشيةمنالمعقدةالشبكةلتكفىرؤيتهالمرء

ألىالنعائى،مفصدهمنبوصاتب!علىيمرلأنسفلرحلتهآئتاءالعصب.ائيةالثو

منه(.الأكبرالحائزالعصبمعمحزومايكونالنقطةثتدعندهو)والحنجرةمن

كلويقطععاثايلتفثم،العنقطولبكللأسفلمنحدراطريقهيواصلأنهإلا

وجوىمينشلجراهامة1الأستابمارذالتمديدإعجابىثار.لأعلىثانيةالطريق

لريتئمارداحترامئأنووجدتاللشربح،يجروناكينالآخرينوالخبراءريدنبرج

النكوبنىفبالمذمبالمؤمنأوينأنإلا(.لداروينلدودعدو)وهوتزافيقدأوين

كى6مسبقتصميمألى.العصبتشربحمنالواض!حالاسنتتاخاستنباطفينخشل

بدلايصمموأن،لأسفلالطويلطريقهعنالحنجرىبالعصبيبتعدأنعليهكان

قليلة.سنتيمتراتم!قصيرةرحلة،كثيرةلأصتارالطويلةالرحلة!همن

طويلعصبصنعيتطلبهالذىالمواردتبديدمنيحدثعماالنظربصرف

الزرافةمنإصثاهـالأصواتكانإذاعماأتنماءلأنإلاأملكلافإنىهكذا،

لقمروصلةعبريتحرتصحفىلمراسليحدثمثلماللتأخير،همكذايتعرض
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حنجرةلديهاالزرافةأنمنالرغماعلى1:اللفةالمراجعأحدلىقالصناعى.

تطلقأنتستطيعلاأنهاإلا،اجتماعيةطبيعةذاتالزرافةأنكماجيدا،تنامت

تتمتم،الزرافةأنمحببةلفكرةإنها".خافتةأناتأوثغاءنوعمنإلاأصواتا

العصبالتفافعنالقصةهذهكلأنهيالمهمةالنقطةهنا.أتابعهالنولكنى

تصميملهايكونأنعنتمامابعيدةالحيةالكائناتأنكيفعنرائعمثلفيها

الانتخابيفعكلالماذاهوالمهمالسؤاكيكونبالتطور،يؤمنلمنبالنسبةجيد.

الرسملوحةإلىئانيةيعودأنالئصميم:مهندسسيفعلهكانمامئلالطبيعى

المرةنلاقيهالذىنفسهالسؤالإنه.معقولنحوعلىالأمورتصميمويعيدالهندسية

العصب.مختلفةبطرائقعنهالإجابةحاولتوقد،الفصله!ذافيالأخرىبعد

الاقلضاديونيسميهممابلغةإجابةإعطاءعلىبنفسهيساعدالراحعالحنجرى

تتزايدالتطورى،الزمانعبرببطءالزرافةعنقاستطالةأتتاء(ا)االحدية"التكلالة

"التمتمة"،منبلغةالتكلفةأوالاقتصاديةالتكلفةسواء-الالتفا!تكلفةتدريجيا

لكل"الحدية"التكلفةهذه."تدريجيا"كلمةعلىالتأكيدمعتدريجيا،تتزايدو!ى

الحالىطولهيقاربالزرافةعنقبدأعندما"طفيفة".تكونالطولتزايدمنملليمتر

نقطة-جداتقارببدأتقدتكونربماللالتفاف"الكلية"التكلفةأنسنجد،المتببى

العصبأليافكانتلوبأفضلموجوداسيبقىالطافرالفردحيث-افتراضية

الثغرةعبرلتقفزالحائرالعصبحزمةعنمبتعدةستنفصلالهابطةالحنجرى

ستكونهذه"الثغرةعبوراقفزةلإنجازاللازمالطفرولكن.الحنجرةإلئالضئيلة

المحتملمن.الجنينتنامىفى-جيشانحتىهوبل-رئيسياتغيرايشكلمما

لهكانلربمانشأأنهلووحئئحال.بأفسينشأكانماالالنرمالطفرأنبا

حساسةعمليةسياقفييحدثجيشانأففيالحتميةالمضاروهى-مضاره

)المترجم(.المخرجمناندةزوحداتإنتاجبسببالنكلفةزيادذ)8(
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تجاوزمزاياثقلمنا!النهايةفىوزنهاأصبحالمضارهذهانلووحتى.رهيفة

الالتفافمسافة"تزايد"منملليمترلكل"الحدية!.التكلفةفإق،العصبالتفاف

"بالعودةالحلكانلوحتىطفيفا.شيئاتكون!بالفعلالموجودبالالتفاف"بالمقارنة

المنافسالبديلفإن،إنجازهيمكنكانا!ن،الأفضلالفكرةهو"التصميملوحةإلى

الزيادةلهذه"الحدية"والتكلفة،بالفعلالموجودالالتفاففوقضئيلةزيادةمجردهو

الكبير""الجيشانمناصغرستكونأنهامخمناواقول.صغيرةستكونالضئيلة

أنلألة.اكثرالحلإلىللوصولاللازم

يصنعهكمااحتفافا

الزرفةفيالحنجرىالصس

ىافيالراجعالحنجرىالعصبانوهى،الرئيسيةالنقطةعنبعيدهذاكل

ليصبحيمتطالزرافةفيوهو.المسبقالتصميمضدقوىدليلفيهثدييحيوان

ثمالزرافةغقلأسفلبالالتفافالغريبةالطويلةالرحلة!مذهلادليلاالقوىالدليل
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الطبيعى،الانتخابمننتوقعهاالتىالأمورنوعبالضبط!ىثانيةلأعلىالعودة

المسبقالتصميممننوعأىمننتوقعها"لا"التىالأمورنوعبالضبطوهى

الذكى.

التطوريةالبيولوجياعلماءمنالمبجلينأكلرمنواحدويليامزس.،جورج

منالمبجلينأكثرمنبالواحدتذكرصلابةفىهادئحكيمملامر!)ولهالأمريكيين

اشئهثراكىارويندتشارلزمعنفسهاليومفيولدأنهيتفق-الأمريكيينالرؤساء

الرجعةتشبهأخرلى،النقافلرحلةالانتباهويليامزلفت(.الهادئةبحكمتهأيضا

قناة.الجنحمنالآخرالطرفعندولكنها،الراجعالحنجرىللعصبالملتفة

منلىالمنوالسائلتحملالتئالأنبوبةهيالدفاقةالمنوىالسانلقناةأوالأسهر

الذلىخيالياالمفترضالطريقهولثامباشرطريقأكئر.القضيبإلىالخصى

الوعاءهذايتخذهالذىالفعلىالطريق.التالىالشكلمنالأيسرالجانبفىيظثر

ىأ،الحالبحولمضحكةراجعةالتفافةيتخذوهو.الشكلمنالأيمنالجانبيبينه

بتصميمالطريقهتاكانلوالمثائة.إلىالكليةمرالبولتحملالتىالأنبوبةحول

كماصولكنسيئ،خطأفيه!كذاالتصميمأنجدياينكرأنلأحدأمكنلمامسبق

التاربخبنظرناإذاواضحاكلهيصبحالأمرفإن،الراجعالحنجرىالعصبحالة

فيالمئقطعة.الخطوطتوضحهللخصىالمحتملالأصلىالموضعالتطورلى.

)وذلكالصف!فيالحالىلموضعهاالخصىانحدرتأنحدثالثيياتتطور

(،الحرارةفيرجةعلاقةلهاأنعاغالبايعتقدكاتوإن،واضحةليستلأسياب

الحالبعلىملتوياوانحنئانعقصالمنوئللسائلالناقلالوعاءفإنالحظولسوء

هندسىتصميمبطريقةالقناةثذهمساررسمإعادةمنبدلاالخطأ.بالطريق

لكلالحديةالتكلفةلمحإنأخرىمرة-اطالتعافىببساطةاستمرالتطورفإن،معقول

أخرلىمرذهتاأنعلى.صغيرةتكلفةستكونالألتفافخططولقي!ينةزيادد

منبلاالخطأ،لوقوعلاحقةطريقةببعضئعويضهيتمأصلىلخطأرائعمئلفيه
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بدلاالنوعهذامنالأملالة.التصميملوحةإلىبلعودةينبغىكماتصحيحهيتمأن

الذكى"."التصميمبحجةالمولعيناولئكموقفبالتأكيدلقوضوان

ئمص!لأالأصلنيافبع!!مو.
111كلمة

،احيم

!إالمئالةا

!أالنمرصالوعاء

للمنىص

خصبة)!،

)الأسهر(للمنىالند"ءعاالوطريو

التضببإلىالخصىمن

ولكنها،العيوبمنبأنهمابمعنىنسميهأنيمكنبماالبشرىالجسميزخر

عنتنتجمنهامفرلاتوفيقيةحلولانهاعلىإليهاينظرانينبغىآخربمعنى

العيوب.الحيوانمنأخرىصنوفمنسدتنالانحدارالطويلالسلفىتاريخنا

عندما-الخيارهي"التصميملوحةإلى"العودةتكونلاعندمامنهامفرلاتكون

قبل.منموجودهولمالاحقةتعديلاتإجراءبمجردتحسيناتإلىالتوصليمكن

د.هانزوهويتلفرنكسيرانلوالنفاثالمحركنظاماختلاطمدىنتخيلدعنا
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الخضوععلىأخبراقدالآخر،عنمنمتقلامنهماكلاخترعاهاللذينأوهين،فون

لوحةفوقخاليةبصفحةتبدأأنلكالمسموحغير"من:بأنهالقائلةللقاعدة

كلفىواحدةقطعةفيهفتغيرفيه،تغيرثمدفعبمحركتبدأأنعليك.التصميم

الآخر،بعدواحداللبرشامومسماراالآخر،بعدواحدالولبيامسماراوتغيرمرة،

"السلالةهونفا!محركإلى،دافع"سلف"محركمنالمحركتغيرو!كذا

واحدوكل،تطيرأنمنلهابدلاالتوسطياتكلأنذلكمنالأسوأبلا.المنحدرة

فئنسابقه.عنطفيفتحسينالأقلعلىفيهيكونأنيجبالتوسطياتسلسلةفي

كلبعبءمثقلاسيكونذلكعنالناتتالنفاىالمحركأنهكذاترلىأنوسعك

هذهمنواحدوكل.العيوبوالشذوذوأوجهالآثارمنتاريخىهوماصنوف

منومزيدخرقاءتعويضيةأعمالمنمر!قةيإضافاتأمرهيعادجالجوب

وجو6معحدبأخصىيفيدلأنمحاولةفيهمنهاواحدكل،التج!زاتوالتحوالاث

التصميم.للوحةمباشرةللعودةالتعسالحظراثت

الإبداعاتعلىأدقنظرةإلقاءأنإلا،واضحةالمهمةالنقطةتصبحهكذا

/المحركباكفعالمحركحالةمنبالقياستمثيلاكذلكمنهايشتصهـبماالبيولوجية

يربحمما!و(بالقياستمثيلنافىالنفاث)المحركمهماإبداعاأنسنجد.النفاث

!ذهفيالدفع)محركنفسهابالمهمةيقومكانقديمعضومنيتطورألاتماما

أحد.بالكاملمختلفةوظيفةيؤدلىكانتماما،مختلفشىءمنيتطوروإنما(الحالة

للتنفسطريقهاالأنسماكمنأسلافنااتخذتعندماهىلذلكالممتازةالأمئنة

السمكأنواعبعض!تفعل)كمارئةلتصنعخياشيمهاتغيرلمعندهافهىبالكواء،

بدلالما.4.دا،د!لما،لملم،"الأناباسأوالمتسلقالفرحسمكمثلحديئابالهواءتنفستالتى

حد!أناتفقثمالأصعاء.منجيبعلىتعديل!أدخلتالأسماكثذهفإنذلكمن

نأيربحالتىالأسماككليكونيكادماتعنىالتى-العظميةالأسماكأنلاحقا،

الرئةمنعدلتقدالعظمياث!ه-وأمثال!االقرلثرأسماكعدافيمابهانلتقى
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لتصبحاء(الهويتنفسونلآخرآنمنكانواأسلاففىسبقفيماتطورت)التى

للسباحة.الوائيةالملانة:هوبالتنف!مرلهعلاقةلاآخرحيوياعضوابعدها

وهى،العظميةالأسماكلنجا!الرئيسس!المفتا!هيالسباحةمثانةلعل

تكييفهايمكنبالغاز،مليئةداخليةمئانةإنهاأمرها.يفسراإاستطراتماماشمتحق

عمقأىعند!يدروستاتيكىتوازنحالةفيبالسمكةللاحتفاظحساسةبطريقة

ورهلأدركتالديكارتىالغواص!لعبةطفولتكفىللعبكنتأنكلو.مطلوب

الغواص.الاهتماميليرمنامغايرانوعاتنمتخدمالعظميةالسمكةأنإلاالقا!ة،

طرفهيتجهالصغربالغفنجاتهوفيهاالعاملالجزءصغيرةدميةالدصكاثتى

الهواءجزيئاتثدماء.زجاجةفيمئوازنةتطفوهواء،فقاعةويحوت،لأعلى

قانونحسبالضغط)ونزفيالحجمنقللأننستطيعولكننا،تابتالفقاعةفى

اءالكوحجمتزيدأنتسلظيعالزحاجة.فيالفلينسدادةإلأسفلنضغطبأن)1((بويل

أخسنإنجازإلىالتوصليمفى.السدادةترفعبأن(الفقاعةفيالضغطتقلل)وأن

مشروبزجاجاتعلىتوضعالتىالقويةاللولبيةالسداداتإحدىباستخدامتأنير

يأسفلاص!الغويتحركادة،النطمنترفعأوتخفضعندماالغاهـى.النميدر

الضغطيتناغمبمعينةحرارةدرجةعفالغازمنثابتلقدربالنسبةأنهبويلقانونيفرر)1

حيثمدرستىمنالرابعالصففيدراستىمنذبويلقانونأبداأنمرلم.الحجممععكسيا

نجىبوأتىبونجى،فيعىوكان،المدرسةفيللعلمالأولالمدكألريدعلىواحدادرساتلقيلا

اتباعتجاهليمكنناأنناخطأتوهمناوقدبوفى،واسمهللفيزياء،المعتادمدرسناعنبديلا

نظرهقصروبخسببنعتض(كنا)كماالكبرالبالغعمرهبسبب"بونجى+نضايقوأنالنظام

على(.لأنفهملامممةوضع!اوقدالكتبقراءدعلىتعودهمرواضحا!ا)وكاناخاباقصرا

ذلكفيإضافيةلحصةمحجوزينبأسرناجميعاأبقااناففدهمناه.توفيماتمامامخطئينكناأننا

الرابعالفصليتعلمأتثيالحصة!د"!فأنكراستناصنكتبجعلنالأنبدأها،الأصيل

11.بويلوقانوتالحسنةالأخا6ق
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نأشمتطيعال!يدروستاتيكى.التوازنمنالجدفيةنقطتهإلئيصلحتىلأعلىأو

ال!مطادة،وضعفىحساسةتعديلاتبإجراءالزجاجةوأسفللأعلى!بالغواصرتلعب

الضغط.منتعدلوبالتالى

"فقاعتها"هىالسباحةمثانةرهيص.اختلافمعديكارتىغواصالسمكة

يكونلاالملانةفيالغازجزيئاتعددأنعدافيمانفسها،بالطريقةتعملوهى

تطلق،المياهفيارتفاعاأكثرمستوىإلىترتفعأنالسمكةتربعندماثابتا.

السمكةتربوعندماحجمعا.منتزبوبالتالى،المثانةإلىدمثامنالغازجزيئات

تنقصوبالتالىاكم،إلىالمثانةمرالغازجزيئاثتمتصتفإنها،لأعمقتغوصأ!

بجضتقومأنعليهايلزملاالسمكةأنمعناهاالسباحةمثانة.المثانةحجممن

ليسالأمر.المطلوبالعمقعندتبقىحتىالقرلتر،سمكةبهكالذهـتقومعضلى

هثهالنمباحةمئانةتؤدى!كذا.تختارهعمقأىعندهببروستاتيكىتوازنإلأ

القرنرأسماك.بنشاطاكفععمليةلتؤدىالعضلاتتحررفإناوبالتالى،المهمة

،للقاعستغوص!فإناوإلا،الوقتطولالنمباحةتواصلأنعليهاذلك،عكن!على

خاصةموادأنسجتعافيئدلهانلأناببطءلحثتهذاأنننكرلأمماكانوإن

إذنالسباحهمثانة.معتدلةبرجةالطفوعلىكادرةالأسماكلجعلمنخفضهبكثافه

نتوقعربماكما)وليستمعدلأمعاءجيبنفسهاهيوالأخيرة،معدلةرئةهي

ينالهانفسهاالسباحةمثانةأنالأسماكبعضفينجدثم(.معدلةخيشومحجيرة

علىمسجلالتاريخ.للأذنطبلةمننوع،للسمععضوالتغدوالتعديلمنالمزيد

.غزيرةكتابةحلوعلى،متكررةلمراتوإنما،واحدةلمرةليسكله،الجسم

ومشيناسنة،مليون004منيقربلماأرضيةكحيواناتوجودنااستمر

طيلةبقينا.الوقت!ذامنالمائةفىأآخرمنفقطيقربلماالخلفيةسيقاننافوق

ونغثصتقريباأفقىفقرفعمودلديناونحن،الأرصتفوقزمننامنالمائةفي19
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تضايفتالتئالانتخابيةالمميزاتتكونهماالتأكيدوجهعلىيعرفلا.أربععلى

وسوف،الخلفيةسيقانهمعلىومشوامرةلأولواقفينانتصبواالذينالأفرادفي

)"الأصولالمسألةهـذهفىكاملاكتاباكنجدونجوناثانألفجانبا.الأمر!ذاأئرك

".السلف"حكايةكتابىفىالتفصيلمنبشئءفيهرأيىأبديتوقد"(المتواضعة

صئلالأخرىالرئيسياتلأنحدث؟عندمارئيسىكتغيرذلكيبدلمربما

كانتكلهافيروكس،سيفاكاالمسمىالفاتنوالليمورالقرود،وبعضالشمبانزلى،

نتائجله،نفعلكمافقطساقينعلىالسيرتعودأنعلىلآخر.آنمنذلكتفعل

التكيفاتمنالكثيرعليهايترتببعيد،مدىإلئكلهالجسدفىتؤثرمتشعبة

واحدةعضلةأوواحدةعظمةأ!ايحدثلمبأنهالقوكيناقشفيمايمكن.التعويضية

معتتوافقحتىتغييرها،ضرورةمناستثناؤهاتمقدالجسممنمكا!أىفي

كانومهماالمعتاد،عنبعيداكانومهماغامضا،ذلككانم!ا،تفصيلبعض

المشى.طريقةفيالرئيسىبالتغيرواضحةغيرأومباشرةغيربطريقةمتصلا

فيماوذلكالأعضاء،كلوتشملالتغيرتماثل!زث!زةإعادةهناكتكونوأنفيلا

ومن،للا!رصتالماءمنكالانتقاك،الحياةطريقةفبرئيسىتغيروأىبكليتعلق

التغيراتنفصلأنيمكننالاالأرصت.تحتأوالهواءوالىللماء،الأرضر

متشعبةنتائ!نهناكأننقوكعندما.منعزلةوهىأمرلحاونعالجالجسمفىالواضحة

النتائجمنوآلافمئاتهناك.الحقيقةتقتضيهمماالقولهذافإنتغييرلكل

،جيشانفىأبدادائمايكونالطبيعىالانتخابللتشعبات.تت!عباتشمالمتشفة،

العالمجاكوبفرنسواذلكيذكركما"بالسمكرة"يقومأوالمظكر،بت!يلفيقوم

).(.الجزيئيةالبيولوجيافيالفرننمى

الفومىالمشروعفي0002سنةللعرببةئرجموالبشر"،والفئرانالتباب"عنكنا!فب)-(

)المترجم(.كمىاللب!إبرسح!طعىترحصة.لبزجمه
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فىرئيسىتغيريحد!عندماالأمر.إلىللنظرأخرىجيدةطريقةهاكم

يؤدىأننتوقعأنالطبيعىمنيكونجليدى،عصرمثلايحدثكأن،المناخ

كئافة.أكثرشعرغطاءمثلافتنمى-لذلكالحيواناتتكيفإلىالطبيعىالانتخاب

نأعلينايجبالذى"المناخ"منالوحيدبالنوعليس"الخارجى"المناخأنعلى

خارجىتغيرأىبدونجديدةرئيسيةطفرةنشأتلوالاعتبار.موضعنضعه

سوفالجينومفيالأخرىالجيناتكلفإن،الطبيعىالانتخابوحبذهامطلقا،

نأالجيناتعلىيكونتغيروهذا.الداخلىالجينى""المناخفىكتغيرذلكتخبر

الانتخابعلىسيكونهكذاالجو.تغيرمعتكيفهاعنيقللانحوعلىمعهتتكيف

"المناخ"فيالرئيسىالتغيرعنيعوضتكيفاليجرىذلك،بعديأتىأنالطبيعى

الخارجى.المناخفيحثثقدتغيرهناككانإذايحدثمامثلتماماالجينى

يكونأنحتىيمكنساقينفوقالمشىإلىأربعفوقالمشىمنالأصلىالتحول

منأىفي.الخارجيةالبيئةفيتحولعنيتولدأنمنيدلا"داخليا"تمقدتولدد

واحدةوكل،عليهتزتبنتائجمنمعقدةسلسلةبدءإلئالتحولسيؤدىالحالين

ترتيب.وحسن"تشذيب"منتعويضيةتعديلاتشمتلزممنها

ولعلالذكى".غير"بالتصميمالفصلهذايعنونأقالأفضلمنكانلعله

فىعيوبمنيوجدعماكاملبكتابجديراعنواناهذايكنأنحقاالممكنمن

أكلروهناكالمتعمد،التصميمغيابعلىمفحمدليلالعيوب!ذهأنباعتبارالحياة

الإنجليزيةباللغةغراملى.الآخرعنمستقلمنهموكلذلكأدركواقدمؤلفمن

المؤلفينهؤلاءمناخترتفقدولذلك،عنيفساخرتوقحمنفيهالماالأسترالية

الدملينبثقمامئلالذكئ،المسبقالتصميم!ذاانبثقأينمن"وإذن،،يقولمؤلفا

المذيعينعميدويليامزروبنألفهالابتهاجيثيركتابعلىوقعت؟".العجيزةفوق

كلفيظهرهفيألممنيعانيهمماويليامزيتشكىأنبعد.سيدنىفيالعلميين

مهاجرلىأحدمنمتذمرةشكوىفيتأتىعندماامتعاضاتثيرلابلغةح.
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ويليامزبعدهايواصلعميقا(،معهأتعاطففأنا،فهمىيساءألا)أرجوإنجلترا

بوجوديعتقدونمنعلىمباشرةدعوىيقيمأنتقريياظهرلكل"يمكن،القول

لهكانإن،التصميمهذابأنيسلمواأنعليهموسيكونللظهر،مسبقتصمبم

بانتثاءالتهديدتحتواندفاععجلةفىتمقدبدولاوكأنهبالأملرليسوجود،

لمئاتيسيرونظلواأسلافناأنهىبالطبعالمشكلةمنه".للانتهاءالمحددةالمهلة

يتكيفولمتقريبا،أفقىوضعفيالفقرىالعمودأبقواوقدالسنينمنالملايين

.الأخيرةسنةالمليونفيفرضتعديلالوضعهالمفاجئالتعديلمعجيداالعمود

يسيررئيسىلحيوانالأمل!المسبقالتصميمانهىالمهمةالنقطةفإن،أخرىمرة

علىلإنجازهالرسملوحةإلئالبدايةمنذالعودةلهينبغىكانتصميملهومنئصبا

السمكرةثمأربععلئيسيربمنالبدءمنبدلاالأمر،أولمنالصحبحالوجه

الوضع.لهذااللاحقة

المسمىالأسترالىالأيقونىالحيوانكيسذكرإلىبعدهاويليامزيتطرق

مثللأعلىولين!لأسفليفتحالحيوان!ذاجرابأووكيسط(،30)ثهابالكواك

يتثبثوثيووقتهيقضىلحيوانبالنسبةالممتازةبالفكرليستوثذهالكنغر،كيس

الكوالحيوان.تاريخىتراثهوذلكسببفإنأخرىمرةالأشجار.بجذوع

أبطالالومبتحيواناتكا!أه*(.)31الومبتيشبهسلفمنتنحدرسلالة

الحفر،عملفئتبار!لا

امتلأتوقدالضخمةكفهبراثنبقوةوراءيدفع"أنه

كيسكانلونفقا.تحفرميكلأليكةحفارةوكأنهبالتربة

وأسنانعينىتمتلئأنإلىذلكلأدىأمامايتجهأسلا!ه

الكيسيتجهوهكذا.الخشنةالتربةبحبيباتدائماأطفاله

ربماالأشجار،إحدىالكائنهذايتسلقوعندماوراء،
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فإن،طازجطعاممصدرمنليستفيد

."يتغيرأنمنتعقيداأكثريكونمعه،

أتىالذىاالتصميما11

تغييرالممكنمنيكونفقد،الراجعالحنجرفالعصبحالةفىوكما

نأأعتقد-أخمنفيما-ولكنى،الآخرالاتجاهفىكيسهلقلبالكوالإمبريولوجية

حالسيجعلكهذارئيسىتغييرلمصاحبةاللازمالإمبريولوجىالجيشان

الحالية.أوضاعهمشاكلعلئتغلبالذىالالكوحالمنحتئأسوأالتوسطيات

إلئأربععلىالمشىمنتحولناعلىترتبتالتىالأخرحماالنتافخإحدى

في)بمامناللكليربنبالغةمعاناةتسببالتى،بالجيوبتختصساقينعلىالمشى

آخرفيموجودالجيوبهذهسائلتصريفتالبلأنلذا(كتابتىلحظةإيائذلك

أحد)1(دينتونديريك1بالأستاويليامزينمتشي.جيثمنمبقتصميملألىمعقولمكان

العلوىللفكالكبيرةالفقميةالتجاويفآوالجيوب11:بقولهوذلكالأسترالييرالزملاء

بأعلاها،يوجدالجيوبتصريفثقب.الوجهجانبىعلىالوجنتينوراءموجودة

ئصريففيللمساثةالجاذبيةاشخدامحيثمرباالجببذبالفكرةهتهوليست

قمة"القمة"ثتهتكونلاأرلععلىتمتمىاتجىالحيواناتفئ".الجيوبسوائل

بدرجةمعقولايكونهكذاالتصريفثقوبوموضع،الأمامفىهىوإنمامطلقا

كلنا.علينامسجلالتارب!!راثأ!نجدأخرىمرةأنناإلاكئئرا:أكبر

الموهبةفىيساهمآخر،أنسترالىبرميلالأسلنمعادويليامزيواصل

الدبورعنيتحدثو!وجيدا،نمئقتم1عباكأاتإلقاءفيالقوميةالأسترالية

الدكولنى.المذهبلأ.نباعمحبوبدينتوقمايمليدعىآحرالىأسنرولبنبيلهنجخلطألالنبعى1()

عرارتفلمحدهذاكنابهفيأنهحفبقةشمامابغمل".الطئبةا"ثشاالمعنوتالتانىكنالهف!هوو

بالنكويئبة.الإبكلانعمىملالباطلسينما،الطورصدب!الممط2موفعه
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تلائمساديةبطريقةمنمبقا،صممقدكانإنصمم،قدوأنهبد"لاقائلا).(النمس

الشعورعنعبرأنهإلاصغير،شابوهوأسترالياداروينزارنغلا".ئصميما

أقنعأنأستطع"لا،فيقولاقتحاما،وأقلرصانةأكتزبلغةذلككانوإننفسه

منعنهئعبربماالنمسدبابيرتكوينإلىيؤدىرحيممسبقتصميمبوجودنفسى

الأسطوريةالوحشيةهذهللينمروع"ا.الحيةالأجسادداخلمنتتغذىلأنتعصها

هىالعنكبية(والدبابيرالحفارةالدبابيرمنأقاربهاوحشيةأيضا)والنمسللدبابير

.الكتابهذامنالأخيرينالفصلينفيالظكورستعاودالتىالمتكرردكاللازمة

واصلتأمرولكنه،أقولهأنأوشكماأوض!تأنعلىالصعبمنأجد

تتمرب!عنديننىلاالذىاليومذلكفىروته6إلىووصل،لفترةفيهالتفكير

!منتو!مهبماالإعجابيغمرناالخارمنللحيواناتننظرعفما.الزرافة

السمامةطير)33.1،ث!؟اث!(،المحلقالقطرسالعاشبة،الزهـافةرانع.تصميم

أعشاببينمرئيةغيروهىالمورقةالبحرتنيرسمكة،الباهـالمنقض،الغواصة

فىواثباانحرهغزالوراءثلأقصىجسمهباسطايقفزو!والشيتافثدالبحر،

يتطلبالأمرأنحتىبهالحدسىالخم!تزايدإلىبناالتصميم!متويؤثلى-اءالغو

الحدنمرإغواءعلىالتغلبأجلمنالنقدىالتفكيروتحريكلانستثارةكبيراجهدا

منإليهاننظرعندماأما.الخارجمنللحيواناتننظرعندمايحدثما!ذاالساذت.

التصميم"انطباع"أنلإنكارحاجةلاذلك.بعكسيكوتالانطباعفإن،الداخل

زسمتوقداسية،الدشالكتبفيالمبسطةالتوضيحيةالرنسومإليناتنقلهالرائع

لأحدالزرقاءالتصميمطبعةفينراهمابمثلبالألوانأجزاؤهاوشفرتببراعة

فوقمفتوحالثئقوفالحيواننرلىعندمايصدمناالذىالواقعأنإلا.المهندسين

وتتغذفبرقاتياأوالأخر!الحشراتأجسابمداخلمريرقاتهانقف!رحشرةالنمدردلور)+(

)المترجم(عليعا.

؟4+



نأالمهندسينأحدمنطلبنالوأنناأعتقدجدا.مختلفواقعلهوالشرب!مائدة

تدريبا!ذافىسيكون،القلبئغادروهىالشرايينمكمحسنةنسخةمثلايرسم

فيالعادمماسورةلتشعبمتمابعاشيئاستكونالنتيجةأنأتصورمنورا.تعليميا

مصفوفةفىمتفرعةتخرجالأنابيبمنمنتظمصفوجودمع،السياراتإحدف

حقيقيا.صدهـانشقعندمااتفقكيفماالتشوشمنبالفعلنراهممابدلا،مرتبة

نأثوالزرافةيشرحونوهمالتشربحعلماءمعيومقضاءمن!دفىكان

ماسرعانولكنى.التطورفىالكماللعدمكمثلالراجعالحنجرىالعصبأدرس

إلاليسالراجعالحنجرفالعصبفإن،الكمالعدممنيهمماحيثمنأنهتبينت

الطويلا!تفافىالمنمارهذايتخذالعصبثذاأنحقيقةالعائحص.الجليدجبلقمة

ينمتتيرالذىالجانبهوثتاخاص.قوىنحوعلىالمهمةالنقطةهذهتثبت

ننالهاكلىالطاغىالانطباعأنعلى.للنظاراتئالجهازليعيثالنهايةفىهيلميهولتز

مشوث!!أنههوكبيرلحيوانالداخليةالأجزاءمنجزءلأىفثبحثإجراءعند

للعصب،الملتفالمنمارهذابمثلأخطاءإلىهـأبدا6ألمامنمبقتصميموبلو

منطمىء""أفيصممأنبارعتصميمفيأبايحدثل!وإنماشحسبثذاولنر

والأمعاء،،والأعصاب،والأوردةالشرايينتقاطعمتاهةفىالفوضويةالأحوالتلك

أستشثد.أكثر!ووماس!،،ا(،س!3)مم!-احاول(المساريقا)و،العضلاتو،الدثنحشواتو

من"مرقعةإلاليسكلهالأمرأنيقولإذبيتندراىكولنالأمريكىبالبيولوجئهنا

حانتعندمامتاحاكانمماؤلفتوكأنهامعا،أجزاؤهانجمعتمؤقتةبداثل

وليسالحدثوقوعبعدلمابإدراكعليهاالطبيعىالانتخابموافقةوتم،الفرصة

".وقوعهقبللمابتبصر

)المترجم(.بالمنديلعامبوتسمىالبطنبجدارولزبطهاالأمعاءتغل!أخلشيةالض!أريفا)4(
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عثدرالفانىالفصلى

لتسلحقال!قأيههبا

التطوواالة!كل!





والجيوب،المنىتقلوقنواتالأعصات،والعيونتعدالفرد،رفاهنظروجهةمن

نحوعلىمعقولةتعدهذهالكمالنقصأوجهأنإلأ،التصميمسيئةكلهاوالظثر،

الاقتصادياتعلىنفسهالشىءينطبقاللظور.ضوءفيإليهاالنظرعندكامل

علىيقتصرلنأنهذ!!،مسبقتصميمؤجدانالمتوقعمنلعل.للطبيعةالكبيرة

بأكملها،الأنواعأيضاسيتناولوإنما،والنباتاتالحيواناتأفرادأبخسامتصميم

لايكونأنعندهاللطبيعةالمتوقعمنسيكونهـبمابأسرها.الإيكولوجيةوالنظم

والنندفي.الإسرافمنللتخلصبعنايةصممت.مخططةإياتالمحتصامنكيان

الفصل.!ذامنذلكونسيتضر!كذا،ليسالامرأنإلا

الشمسىالاقتصاد

منالفوتوناتأمطارتطلالشضر.منطاقتهيستمدالطلبة!بالاقتصاد

بخئمىءتفيدلاالفوتوناتهـذهمنالكتنبرلكوكبنا.النهافىالسط!كلعلىالشمس

إحدفإلىطريقةيجدمنهاالقليلرمليا.ضماطئاأوصخرةئسخنأنمنأكثر

العاكسة(الإسقلوب)عينأوللجمبرىالمركبةالعينأوعينى،أو،عينك-العيون

أنهإما-شمسىلوحفوقالفوتوناتبعضا!شمقطأنيتفققد.المكافئالقطعذات

لتنمخنبيتىس!حقوقتواركبتهاالتىالألواحتلكمثل،الإنسانصنعمنحملو

ورقةاللوحيكونأوالخضر،ئ6لمباتحمسىمننولةأتتاءوذلك،الحماممياه

الشمسيةالطاقةالنباتاتتسنخثم.للطبيعةالشمسىاللو!بدورتقومخضراء،نبات

)المترجم(.مروحيةنجصدفةبحري!رخوياتافيساللوب)*(
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أساساهىعضويةوقودأنواعإنتاجفيتم"عاليا"،الكيميائئالتركيببعملياتلتدفع

تفعها،لطاقةتحتاحالسكرتركيبعمليةأنتعنىعاليا"اتدفع.سكريةمواد

يطلق"لأسفل"بتفاعلالسكر"يحرق"أنلاحقاالممكنمنيكونممائنةوبطريقة

لتشغيلمتديكونكأنمفيد،عملفىأخرىمرةلتستخدمالطاقةمن()جزءا

"لأعلى"بالاتجاهالتشبيهضخم.شجرةجذعلبناءاللازمللشغلأو،العضلات

)الناعورة(الميادساقيةودفعمرلقعخزانمنلأسفلالماءبتدفقتشبيههوو"لأسفل"

بحيث،المرتفعالخزانإلىلأعلىفعالةبطاقةيضصخالماءأنأومفيد؟عمللأداء

بعض!تفض.لأسفلثانيةالماءيتدفقعندماالمياهساقيةلدفعلاحقااستخدامهيمكن

!وثلأ-لأسفلأولأعلىذفعتسواءالطاقةاقتصادياتمنمرحلةكلعندالطاقة

نألمحىالنمببهوهثا.مكتملةكفاءةذاتتكونبالطاقةإجراءلتنفيذعمليةأىقط

الىالنظرمجردإلىحتىيحتاجونلاالاختراعبراءاتتسجيلمكاتبموظفى

لنايمك!لاآبدا.دائمامستحيلةماكيناتهذه)4(:الدائمةالحركةماكيناتتصميمات

ندنمهالمضارلأعلىثانيةلتضتمياهساقيةمنلأسفلالمتجهةالطاقةنستخدمأن

!داكتكونأنمنبثلائانية.للعملالساقيةفيفعأنلهيمكنبحيتالميادمن

تدخلهناوها-الفاقدعنلتعوضالخارخمنبهايغدىطاقةبعضدائما

عشر.الثالثالفصلفيالمهمالموضوعثتاإلىأعودسوف.الشمس

الأثض،لكوكبالبرىالسطحمنكبيراجزءاالخضراءالأوراقتكسو

الفوتوناتأحدإمساكيتملاعندما.الطبقاتمتعددمجقعاالأوراقهذدوتشكل

أخرىبورقةبهالإمساكيتملأنجيدةفرصةهناكستكون،الأوراقبإحدى

يتكللمكثيرةفوتوناتالأرصتإلىتصللنكئيفة،غابةهناكتكونعندما.بأسفل

نخايةأ،ماإلىالعملتواصلالحركةنبدأأنبمجردلإلةالتوصلهىالعلميةالأحلامأحد)5(

.)المترجكل(للطاقةخارجىمصدربدون
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المشىعندتكونالناضجةالغاباتأنفيالسبببالضبطهووهذابها.الإمساك

منلكوكبناالضئيلالنصيبتشكلالتىالفوتوناتمعظم.الظلامبالغةأماكنفيها

خضراءبنباتاتالبحرمنالسطحيةالطبقاتوتزخر،بالمياهتصطدمالشمسأشعة

عملية!ناكالبر،فيأوالبحرفيسواء.الفوتوناتبهذهتمسكالخليةوحيدة

التئالكيميائيةالعمليات"لأعلى"لتدفعوشمتخدمهاالفوتوناتتحتبسكيميائية

السكرموادمثلالطاقةلاختزانالملائمةالجزيئاتتنتخحتى،الطاقةتنمتظك

أكثرمنذاختراعهاتمعمليةثذهالضوئى.التمئيلشممىكلثاالعمليةهذدوالنشا،

منالأساسفيالخضراءالبكترباتزالولاالبكتريا،بواسطةسنة،بليونمن

-الكلوروبلاستاتلأنذلكأقولأنأستطيعالضوئئ.التمثيلعملياثمعظم

التمثيلمهمةبالفعلتؤدىالتىالخضراءالضئيلةالضوئىالتمثيلمحركاث

المنحثرةالسلالةندساهيستاتالكلوروب!6هذه-الأوراقكلفيالضوئى

داخلذاتيانفسامنتكاثرتزاللاحقاهىبلالخضراء.البكتريامنمباشرة

تزاللاأنثامنصفينتقولأنيمكنناالسببولهذاالبكتريا،بأسلوبالنباتخلايا

تعطيهاوالتىتؤويهاالتىالأوراقعلىب!ثثةتعتمدكانتوإنبكتريا،تث

قدحرة،تعيت!أصلاكانتالتىالخضراءالبكتريا(نيبولونها.الكلوربلاستات

الآنننمميهماإلىالنهايةفيتطورتحيث،النباتخلاياداخلاختطافهاتم

بالكلوروبلاستات.

الحياةكيمياءأنفكماسمتريا،الترتيبأحسنمرتبةحقيقةأيضاهناك

فهناك،النباتخلاياداخلالمزدهرةالخضراءالبكتريابهاتعتنى"لأعلى"المتجهة

وغيرهاالسكريةللموادالبطىءالاحتراق-"لأسفل"المتجهةالأيضركيمياءأيضا

الكيمياءو!ذه-والنباتاتالحيواناتمنكلخلايافيطاقةلتطلقالوقودموادمن

حرةتعيشمرةذاثكانتالبكتريا،منأخرىلفئةخاصةخبرةتشكلبدورها

باسمتعرفأصبحتحيثآكبرخلاياداخلنفسهامنتكاثرالآنولكنها
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مختلفةصنوفمنلةكس!6تنحدرستاتالكلوروبا6والميتوكوترياالمينؤكوندريا.

بلايينمنذلثماالمكملةالكيميائيةالنمحريةالقوحمامنهماكلبنىوفالبكتريا،من

وقتفىوحدت.المجردةبالعينرؤيتهيمكنحئكاننأىلظهورالنمابقةالسنين

المهاراتمنلهماماأجلمنبالتحايلاختطاف!اتمقدكليهماأنهمالاحق

تعقبداوأنثثكثيراأكبرلخلاياالداخليةالسوائلفىيتكاثرانالآنفهما،الكيميائية

فيالنباتخلايافى-ونلمسهانراهالآنتكفىبدرجةكبيرحجمهاكائناتداخل

الميتوكوندريا.حالةفىوالحيوانالنباتوخلايا،الكلوروبلاستاتحالة

الأساسفئتكمنالنباتاتفىالكلوروب!إنستاتئأنسرهاالتىالشمسيةالطاقة

التئالعاظمبات،إلىالنباتاتمنالطاقةفياتمرالتى،المعقدةالطعامسلاسلمن

الخشراتأوالحشزاتمنتكونفالتىالا؟حماتإلىثم،الحشراتمنئكونقد

وخفافن!الننمورمتلالفقامات).(إلىتخص،والنمورالذئابمنأيضاوكألكالا*حمة،

منمرحلةكلفيوالبكتريا.الفطرياتمتلللتحللالفعالةالعواملوأخيرا،الروى

فيمرورهاأتتاءكحراهـةالطاقةبعضط6تتبد،للطعامالسلانسلثهـذهمراحل

انقباصتمثلالبيولوجيةالعملياتكفعمناالبعض!يستخدمبينماالنمبسلة،

كل.الشمسطاقةمنالأصلىالضخلبعدجدفيةطاقةأىتضافلا.العضلات

؟النباتاتتحلتسهاكفالشمص!ضوءمنبأسرهاتأتىبالحياةتدفعالتىالطاقة

"الدخانية"الكائناتمثلللاهتماممثيرذكانتوإنمعدودةاست!ناءاتعدافيماوذلك

بركانية.مصادرمنطاقتهاوتأتىالمحيطأعماقفىتقطنالتى

مفتوحة.منطقةوسطكبرياءفيتنتصبوحيدةطويلةشجرةإلىننظرهيا

الممكنم!للشصر!أقربالشجرةتكونأنلك2سببليس.طويلةهيلماذا

ىأدون،الأرضفوقالشجرةاكليلينبسطحتىالطويلالجذعطولتقصير

ح!()المتر.والفضلاتبإلجيفتدتاتالدتالحيوانات:العضامات)"(
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بذلإلىالشجرةتذهبإذنلماذا.التكلفةفيهائلوبتوفيرالفوتوناتمنخسارة

حتىمناتروغالإجابةستظل؟السماءتجاهلأعلىإكليلهالدفعالجهدهذاكل

طولهامنيبلغالأشجار.الغابةثهـوالشجرةلهذهالطبيعىالبيئىالمثوىأنندرك

منأونفسهالنوعمنسواء-المنافسةالأشجارقمةعلىتعلوأنتحاوكأن

حدلقةأوحقلفيوهىالأشجارإجدىمرأىيضللناألاعللنا.الأخرىالأنواع

الشكلذلكلهاسيكون.الأرضإلىالطريقبطوكمورقةفروعولها،مفتوحين

حثيفةأوحقلفى"الكونلأنهاوفلكالمعلمينالضباطصفلدىكثيراالمحببالمدؤر

الشكل.الكثيفةالغابةوهو،البيئىموطنهاخارخوهىهكذانراهاإننا)1(.مفتوحين

الفروعومعظم،الجذعوعاريةطويلةتكونأنهوالغابةلشجرةالطبيعى

هاكموالآن.الفوتونوابكعبءتحملالتىالظلةفي-القمةمنقريبةوالأوراق

-الانقاقم!نوعإلئتصلأناسلظاعتالغابةفىالأشجاركلأنلو.غريبةفكرة

لماشجرةألىتنموفلا-مقيدةممارساتمنالعمالنقاباتإحدلىفىيحدثمللما

المجتمعيتمكنسوف.شجرةكلعندهاتنمتفيدسوف،أقدامعشرةعنمثلايعلو

والطاقة،الخشببتوفيرالمكاسبتجنىأنمن-الإيكولوجيةالمنظومةكل-كله

المكلفة.الشا!قةالجذوعهذهبناءفيتستهلكالتى

النوعثذامناتفاقاتإلىالتوصلفيصعوبةثمةأنجيداالمعروفمن

قدإنناالمحتملمنيكونعندماالبشريةالمشاكلفيحتى،المتبادلالكبحمن

الاتفاقئطرحأنهي،المألوفةالأمثلةأحد.العواقبفيالتبصرمو!بةنستخدم

الخيل.سبافملرالمشاهدأحدمراقبةأثناءنقفأنمنبدلانجلسأنعلى

القصيرون،ينالهمماأفضلبرؤيةيحظونالأطولالآفرادسيظلفرد،كلجلسلو

الخشبىوالحورالإبرف،التلوبالأنتمجار:قمممنصنوفتةث!6الجي!ثرفىيوجد)1(

الأشعث.الكنبفوالصفصاف
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أكثرانهميزةلهالجلوشأنإلا،الجميعيقفعندمابهسيحظونماملرتماما

آخروراءيجلسكانقصيرشخصيقفعندماالمشكلةتبدأفرد.لكلراحة

حتئ،وراءهالجالسالشخصيقفأنالتوفىسيحدث.أفضلرؤيةلينال،طويل

،المكانكلتكتسحأنالوقوفموجةتلبثلاشىء.أىيرىأنحالبأىيستطيع

بقواقدكانوالومماأسوأالجميعحاليكونالنهايةفى.يقفونالجميعأننجدحتى

جالسين.جميعا

جوى،مرخوكأنهاالظلةنعتبرأنيمكننا،الناضجةالنمطيةالغابةفئ

ظلة.عاليةركائزفوقزفعتقدولكنها،متموجةعشبيةبرارىتماماتشبهوكأنها

نسبةأنإلااليرارى.عشبمثكتفسهاالسرعةبمعدلالشمسيةالطاقةتجمعالغابة

ىأتؤدلىلاالتىالمرتفعةللركائزالمباشرةالتغذيةفي"تتبد"الطاقةصنقدرهالها

محصولجمعيتمحيثالهواء،فى"عاليا"المرجترفعأنهامنأكثرمفيدشىء

لو-كثيراأقلبتكلفة-بهجمعهسيتمكانالذىبالضبطنفسهبالمقدارالفوتونات

.الأرضفوقمسطحةترقدالظلةكانت

منمبقايصمماقتصادبينالفارقمعبوجهوجهانلنقىأنإلىثتابنايصك

منأوأشجار،هناكتكونلنمسبقاالمصممالاقتصادفىالتطور.اشتصادوبين

فيهاالأشجارظلة.ولاغاباتلاجدا:طويلةأشجارهناكتكونلنأنهالمؤكد

بلا-فائدةبلاللتنافستذكاريةنصبالأشجارجذوع.إسراففيعاالأشجارتبثيد.

مخططا.ليسالطبيعةاقتصادولكن.المخططالاقتصادمنبلغةنفكرعذمافائدة

،الأخرىالأنواعومننفسهالنوعمن،الأخرىالنباتاتمعتتنافسالفرديةالنباتات

فأبهيوصىقدمماكئيراأطول،وأطوللأطولتنموالأشجارأنهيوالنتيجة

أنهسنجدمعينحدعند.نهايةلاماإلىتطولتظللاالأشجارأتعلى.مخطط

ميزةمنهذايكسلامماالرغمعلىفإنه،أطولآخرلقدمالشجرةتطولعفما
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نأإلىذلكتفعلالتىالمفردةبالشجرةتؤدىباهظةتكلفةفيهأنإلالتافسية،

القدمبهذاالنموعنيمتنعونالذينمنافسيهامنأسوأحاكإلىأمرهاينتهى

التوازنهوإليهللنموالأشجارتضغطالذىالارتفاعالنهايةفييحددماالإضافى.

نأيمكنالتىالفوائدوليس،المفردةالشجرةعلىتعودالتىوالفوائدالتكاليفبين

عندينتهئالتوازنأنالطبيعىومن.كمجموعةللشجرعقلانىمخططيحسبها

غاباتوجدتأنمطلقايحدثلمربما.المختلفةالغاباتفىمختلفةقصوىحدود

القارف)وعلىالهادفالمحيطبساحل).(الجبارةالشجرةغاباتعلىذلكفيثتفوق

(.الأجلحلولقبللرؤيتهايسعىأن

فيايحدث-ااالصداقة"غابةولنسميها-افتراضيةغابةمصيرنتخيلدعنا

ئتوصلأنمنمابطريقةالأضمجارتمكنتأن،غامضانسجامبعضطريقعن

الظلةستبو.أقدامعشردإلىكلهاالظلةارتفاعبتخفيض!المطلوباليفإلى

مائةمنبدلاأقدام01هوارتفاعهاأنعدافيماأخرىغابةظلةلأىتمامامماثلة

"كغابة"بصفتها"الصداقة"غابةغمتكون،المخططالاقتصادشظروجهةمنقدم.

فيتتفقلاهناالمواردلأنلناالمألوفةالأشجارالطويلةالغاباتمنكفاءةأكئز

الأخرلى.الأضمجارمعالتنافم!سوىه!دفمرلهاليسضخمةعبوإنتاج

"غابةوسطعالاانبتمتقدواحدةطافرةشجرةأنالآننفترضدعناولكن

العشرةامالأفمعيارمنحدياأطول!ولماستنموالمارقةالشجرةهذه".الصداقة

نأينكر،لامما.تنافسيةميزةالتوفىستكتسبالطافرةالشجرةهذه.عليهالمتفق

هذهيفوقتعويضاتنالولكنهالجذعها.الإضافىالطولهذاتكلفةتدفعأنعليها

ذلك"،الذاتإنكارللاتحةمذعنهستظلالأخرفالأشجارسائرأن"طالما،التكلفة

وقدللغايةضخموحجمهأحمرخشبهولو!كاليفورنيافييكتزلىصنوبرشجرالجبارةشجر)،!

.)المترجم(متر001إلىطولهيصل
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الإضافيةالتكلفةيفوقتعويضاستؤدىحصدهايتمالتىالإضافيةالفوتوناتأن

للتمردالوراثيةالنزعةيحبذالطبيعىالانتخابفإن،وبالتالى.الجذعطوللزيادة

مثلايكونكأنثونا،أعلىلارتفاعالشجرةتنمووأن،الذاتإنكارلائحةعلى

تتمردالأشجارمنوالمزيدالمزيدأنسنجد،الأجيالمرورمعقدما.عشرلأحد

الأشجاركلطوليصبحعندما،النهايةفي.الارتفاععلئ-ابمفروضالحظرعلى

النموتكلفةتدفعقكلهاقبل:ذىعنأسوأحالهاسيكونقدما،عشرأحدالغابةفي

الانتخابفإنوالآنجثدها.مقابلإضافيةفوتوناتأىتناللاولكنها.إضافىبقدم

فإنوثعكذاقدما.عشراثنىإلىمتلاللنموطفريةنزعةأىسيحبذالطلجى

التسلقهذايصكأنحالبأىسيحدثهللا.طووتزدادتزدادأنتواصلالأشجاث

مسافةإلىالأشجارارتفاعيصللالماذائجنهايتهإلىالشمستجاهالمجدفغير

يئفرر؟الأسطوريةجاكحكايةفيالفولشجرةطولمثليكونلالماذا،الميل

ئفوقتكلفةأعلىلفمللنموالحديةالتكلفةفيهتكوناكىالارنماععندالنموحد

الإضافى.القث!مبهذاإللموع!الناتتالفوتوناتمكنب

الغابةستبو.الفرديةوالفوائدالتكاليفحولكلهالنقالث!اهنفي!يتتايدور

فإن،الحقيقةفي"ككل".الغابةلفائدةتصميمهتمقداقتصادهاكانلوتمامامختلفة

الطبيعىالانتخابطريقعنالشجرمننوعكلفيهايتطورغابةثوفعلانراهما

فردية،منافسةأعتمجارمعالتناف!حرفيتفوقتالتئ""الفرديةالأطمجاريحابىالذلى

الرأىمعبالأشجاريتعلقماكليتفق.أخرىأنواعمنأونوعهانف!مرمنسواء

لتبيجأو،بالخشبلتمدناصممتقدكانتإذابالطبعإلا-منمبقاتصمملمبأنها

يخلولاالتاربخوإنجلند".نيوولايات"خريففىكاميراتناغروروترضىأعيننا،

منحيثمماتنةقضيةإلئنئحولهيا،وبالتالى،بالضبطبذلكيؤمنونمن،كرمن

الصائدينبينالتسلىحسباققضيةللبشر.ميزةأففيهاأنئبنعمأنالأصعب

الصيد.وطرات
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نفسهالمكانفىالبقاءمواصلةمعالجرى

القرنالشائكوالوعلالشيتا،فثدهمالثدييةالأنواعمنثائينخمسةأسرع

يكنلموإنح،ولثه()ء153بالظبىأمريكافىيسمىما)وكتيرا35"()ول-أه،ا!6ا

الآفريقى،التيتلأو3()ولولوالنو(،"الحقيقية"أفريقيابظباءوثيقةقرابةصلةعلى

وغزالوالأسد،الأخر!(،الظباءكتيرايشبهيكنلموإنحقيقىظبى)وهو

صغيروهوالمعيارى،للظبىمشابهاحقايبدولاآخرحقيقى)ظبىتومسون

وطراثالصائدينمرخليطهمالقمةالعدائينهؤلاءأتنلاحظدعنا(.الحجم

مصادفة.مجردلي!رهذاأنهناكئالممةوالنقطةالصيد،

النمتنإلىالصفرمنسرعتهاتزبآ!تنمتطيعأناالشيتا6فوعنيقال

الفيراهـىسياهـذاءإأإلىمباشرةيصلماو!وثوانى،للاثخلالالنماعةفيميلا

وهىنسرعتا،ذ1زياعلىهانلةفرذلديهاأيضاالأنسوداللتسلا.أوالبورلترأو

)5(القطط.أكبرمراوغةوفرداحتمالوررةلدياالتىالنزلانمنحتىأفضل

تؤتالتىالفرينمةعلىوالوثبالفصير،المفاجئللسباقأجسادهائنيتعموما

للئحملأجسادهائنيتقئاكئبأوهىللصببكيبكلبمثلالكلابغرة؟على

كلاعلىتتغلبأنعليهكاالأخرلىوالظباءالغزلانتذع!.حتىفرائسيكاولإجياد

توفيقى.ونسطحلإلىمعهاتصلأنأيضاعليهاوهـبماالمفترنسين،منالنوعين

وررةلهاأنإلا،الكبيرةالقططتسارعبجودذتمامالين!والظباءالنزلانتنمارع

عنبعيدابالثميتايلقىأنبالمراوغةالغزاليستطيعأحيانا.التحملعلىأفضل

لهشمارعأقصىمرحلةالشيتايتجاوزحتىالأمورمنيؤجلوبالتالى،مساره

.الاحتمالعلىقدرتهلضعففعالتأئببرهناكيكونحيثإنيكاكه،مرحلةفىليدخل

الشيتايعتصإذبدئها،بعدبخسرعةعادةتنتعىالشيتاعندالناجحةالصيدجولات

)المترجم(.والنمرالأنمثفيهابماعموما،رياتالسوحن!مرهناالممصود)،(
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أيضاتنتهىالفاشلةالشيتاصيدجولات.السرعةتزايدعلىوالقدرةالمفاجأةعلى

المفاجئ.الأصلىسباقهيفشلعندماطاقتهليوفرالشيتافهديتوقفإذ،مبكرة

الزمن!قصيرةالشيتاعندالصيدجولاتفإنأخرىوبكلمات

السرعة،تزايدعلىوالقدرة،القصوىالسرعاتبتفاصيلنثتملادعنا

الحقيقة.المطاردةفىوالاستمراروالمفاجأة،والمراوغةالتحملعلىوالقدرة

التىوتلكتصيدالتىتلكمعاتشملالحيواناتأسرعقائمةأنهىالملحوظة

فىأفضلدائماتصب!!لأنالمفترسةالأنواعيدفعالطبيعىالانتخالاتصطاد.

أفضلدائماتكونلأنالفرائسأنواعيدفعنفسهالوقتيروهو،بالفريسةالإمساك

ئسلحسباقفيدائمامشتركونوالفرائسالمفترسون.المفترسينم!الهروبفي

كميةفىمطردتصاعدهىذلكنتيجةالتطورلى.الزمانفييجرفتطورى،

على،الشمبسباقاتفيالجانبينمنالحيواناتتنفقهاالتىالاقتصاديةالموارد

يصبحونمعاوالطرائدالصائدونجسد!ا.اقتصادياتمنالأخرىالأقسامخساب

إدخ(..والحيلة)بالمفاجأة،جانبكلليسبقأفضلتجثيزامجثزينمطر!نحوعلى

إلىبوضوحترجمتهتتملاالسباقفيللتفوقالتجكلزتحسينولكن.الآخرالجانب

نسباقفيالآخرالجانبأنوهـو،بسيطلسببوذلك-السبقفيالنجاتفيتحسن

نأيمكنناالتسلىح.لسباقالمميزةالسمة!يثته:بتج!زاتهأيضايرتقىالشملىح

يمكنهاسرعةباقصىالجرىعليهمابأنكيس).(،الحمراءالملكةقالتكمانقول

نفسه.المكانفيباقيتيناتضلاأن6لمجربهاالجرى

يستعمللمكانوإن،التطوريةالتسلىلسباقاتتمامامتنبهاداروينكان

،1/191فيالموضوعهذاعنبحثورقةمعىكريبسجونزميلىنشر.العبارة

خياليةإنجليزيةروايةوهى"العجائببلدفيأليسا!صغامراتروايةمنبواقعةاستشهاد)ء(

)المترجم(.1865كاروللويدمرألفهال!يزطفالمشثورة
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ربما.البريطانىالبيولوجياعالمكوتهيوإلىااالتسلى"سباقعبارةفيهاأرجعنا

في0،491في"اناتللحيوالتكيفى"التلونكتابه،مغزاهلهبمانشر،قدكوتيكون

فيه:ويقوكالدانيةالعالميةالحربزمنمنالعمق

الجندبلجرادالمخادعالمظهربأننجزمأن"قبل

نتأكدأنأولايجبلها،ضرورةلاتفاصيلفيهللفراشةأو

الطبيعيينالأعداءعندوالتمييزالإدراكقدراتتكونهمما

المدمرةتدريعبأنيجزمكمنتكونذلكنفعللمإن.للحشرة

نأبدون،يلزممماأكبرمدفعيتهامدىأنأوبلزم،مماأثقل

عندمافإنناالحقيقةفىالعدو.تسليحوفعاليةطبيعةنبحث

الحروبفيماإلىثمالغابةفيالبدائىالصراعإلىننظر

نطورمعافيهمانرىفإننا،بالتحسيناتصقلمنالمتمدينة)1(

الدفاعيةننائجهوتبدو-تقدمايزدادوهوهائلتسلىحسباق

والأشواك،والدروع،والاشباه،السرعةمثلأدواتفيظاهرة

اللبلبة،الحيادوعاداتالجحور،حفروعادات،الحامية

فيوالتلون،للغثيانالمثيروالطعم،السامةوالإفرازات

فيالهجوميةنتائجهتبدوكماالإلذار؟أوللتمويهمحاكاة

والكمائن،،والمباغتة،السرعةمثلسبقلمامضادةخواص

،واللدغ،والأسنان،والمخالبالبصر،وحدةوالإغراء،

نأوكماالخفاء.ضدأوإغراءفيوالتلون،السامةوالأنياب

سرعةتزايدمععكقةفىيتنامىالطريددسرعةتزايد

مععلكةفىيتزايدالاحئماءدرعأنكماأوالمطارد،

ادف.لزأفأصا؟هناككانإن،متناقضتينكلمتينيجمعترادفا!ت1()
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الكمالوسائلتتطورتماماذلكبمثلفإنه،العدوانيةالأسلحة

."الإدراكعلىالقدرةلتزايدكأستجابةالتخفىأجهزةفي

.تطورىزمانسياقفييجرىالتسلحسباقأننكحظدعنا

أحدبينمثلايحدثالذىالسباقوبينبينهنخلطألاينبغى

الزمانفىيجرىسباقفهذا،الغزلانواحدالشيتافهدأفراد

لبناءيجرىسباقالتطورىالزمانفىالسباقالواقعى.

هذايعنيهماالواقعى.الزمانفبىتجرىلسباقاتتجهيزات

الجينيةالمستودعاتفىتتعززالجيناتأنهوبالفعل

علىللتفوقالجانبينأحدفىأجهزدصنعأجلمنللجانبين

ثانيا-ثم.الجرىسباقفئأوالحبلةسعةفىالآخرالجانب

العدوجهازفإن-جيدايدركهانفسهداروينكاننقطةوهذد

نفسه،النوعمن"المتنافسين"سبقأجلمنيستخدمالسريع

فيها،مشهورةنكتةهناك.نفسهالمفترسمنيفرونالذين

أحذيةارتداءحولوتدور)"(،إيسوببحكاياتيذكرنايكادما

يطاردعندماالأفراد.)1(أحدإزاءيقفدبوجودمعالجرى

بالنسبةأهميةالأكثرالأمريكونقد،غزلانقطيعالشيتافهد

نأوليسالقطيعفيعضوأبطأيسبقأنهوالفردللترال

الشيتا.يسبق

)المترحم(.ا!الحبولنمانعلىح!اياتألصالمبلا!قللإعربالىكاتبابسوب)،(

!اءه!ليرتقالامتوالأخرلظلببنمالعبدا،أحدهمايحر!ودب،ينبعهمامسافرانهفاك)1(

الحرلى".حذاءنرزرلىكنتلوحنىاكبتنمبقأنتستطبعلرمجلوث.؟أنت"هللى.للجر

به.أنتأسبفكأنأستطعولكننى،ذلكأسنطيعلن"كلا،
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نأيرىأنيستطيعفإنهالتسلحسباقمصطلحاتللقارئقدمتوقدالآن

تتسابقالفرديةالأشجارواحد.أمرفىأيضاتتشاركالغاباتإحدىفىالأشجار

خاصبشكلقوياالسباق!ذايغدو.الغابةفيالمباشربنجيرانهاضدالشمستجاه

شجرةارتطامصدىالظلة.فيخاويةفتحةونتركمسنةشجرةتموتعندما

ههـذاكان)وإنالواقعى،الزمانفيالسباقبدايةطلقة!وتسقطعندماعجوز

بينسباق(،الحيواناتنحنعليهتعودناالذىالواقعىالزمانم!أبطأالزمان

يكسبمنيكونأنوالأرجعككذه.فرصةتترقبكانتالتىالشابةالأشجار

بينشم!حسباقأثناءازدهرتجيناتبواسطةجيدا،مجكزةشجرذالسباق

وعاليا.سريعاالشجرةتنموحتىالتطورف،الزمانفىالأسلاف

إنجازالجانبانيحاولسمترى.سباقالغابةأشجارأنواعبينالتسلى!سباق

المفزسينبينالنسدسباقأماالظلة.فيمكانإلىالتوصل:نفسهالشىء

دفاعية.وأسلحةهجوميةأسلحةبينتس!حسباقأنهسمترئ:لافهووالفريسة

حتىهناكأنبلوعائليها.الطفيلياتبينالشملىحسباقعلىنمنمهالشىءيصدق

وذريتم،الوالدينبينوكذلك،الأنواعأحدداخلوالإناثالذكوربينتنم!حنسباق

الدهشة.يثيرماالسباقاتهذدفيباوإن

المتحصمينيز!خمافيهيكونقدالتسلىحسباقاتفىالأمورأثهناك

هذهتثقلالتىبوىاللامنالتقيلةالجرعةوهواككى،الصمبقللتصميم

كلأنالواض!حمنئسيكونللشيتا،منمبقتصميموجودافترضناأننالو.السباقات

قاتل.لأحسنالأمثلالكمالإلىلتؤدلىترتبإنماالمحنكالتصميمهذامنذرة

ذلك.فيشكأىلدينايخلفلاللجرلىالفخيمةالماكينةثتهعلىواحدةنظرةالقاء

لقتلرائعنحوعلىتصميمهئمقد،التصميمبلغةحالبألىتحدثناإذاالشيتا،فكد

نأوضوحاذلكيساوىبمانجدنفسهالمسبقالتصميممنبلغةأنهإلا.الغزلان
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الشيئا.فهودنفسمنللهربرائعنحوعلىيجقزغزاكلتصميمكبيرجهدهناك

عضلاتإلىننظرعندما؟المسبقالتصميمينحازجانبأىإلىالسماء،بحق

المسبقالتصميمأننستنتجأنمنبدلا.المرنالفقرىوعمودهالمشدودةالشيتا

لهوماالعداء،الغزالإلىأيضاننظرعندماولكن.السباقالشيتايكسبأنيريد

التصميمهلالمضاد.الاستنتاخإلىبالضبطنصلفإننا،والمراوغةالحيلةمن

فىثل؟الآخرالجانبفييؤدىمايدركولاجانبفيئمهمةيؤدىالمسبق

المضادةللصفاتالأبدىبالتصعبدالمتفرجينلإمتاعساديةنزعةالمسبقالتصميم

الحفلصنعالذىالمسبقالتصميمثل؟الطرادمتعةتزيدحتىالجانبينكلافى

نجالذئبمعهيصنع

بجوارالنمريرقدأنإلىيؤد!المسبقالتصميممنجزءحقاهناكهل

تلكئمنيكونماذاالحالة!ذهوفى؟الثورمتيرالتبنالأسديأكلوأنالصبى،

سرعةتكونسببلأئ؟والنمرلائثمثالقاتلةوالمخالب،القاطعةالقويةالأسنان

نقولنلم9بناحاجةلا؟برشاقههروبهاوفنهيبالأنفاسلأخذالتىوالفراالغزال

يجرلىلماالتطورىالتفسيرنستخدمعندماالنوعهذامنومشاكلأسئلةتنشألاأنه

فييحثثلأنهالآخر؟علىالحيلةسعةفيالتفوقأجلمنجانبكليناضلهكذا.

التىالجيناتأوتوماتيكياتمررسوفتنب!التىالأفرادتلكأنالجانبينكلا

ولنابشرلأنناعقولنافىو"التبديد""اللاجدوى"أفكارتنبلقنجاحها.فيأسهمت

الانتخابأماككل.الإيكولوجيةالمنظومةصادحفيهماإلىالنظرعلىالقدرة

.المفردةالجيناتوتكاثربقاءباستمرارفقطفيهتمالطبيعى

اقتصادها،لهاشجرةكلأنوكما.الغابةفيالأشجارحالةيماثلالأمر

ذلكفبمثل،الأوراقأوللئمارمتاحةغيرتكونالجذعفيتوضعالتىالسلعحيث

به.الخاصالداخلىاقتصادهمنهاواحدلكليكونوالغزلانالشيتافهودأننجد
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منأساساتنتزعالتىالطاقةمنتكلفةفحسبليست،تكلفتهلهبسرعةالجرى

،والعظام،العضلاتصنعإلىتذهبالتىالموادتكلفةأيضاوإنماالشمس

نباتيةموادشكلفيالغزاكيأكلهالذىالطعامالشمارع.والسرعةماكينةوالأوتار-

أجلمنالطويلةوالسيقانالعضلاتلبناءئنفقماكانأيا.كميتهفيمحثدطعام

صنعمدل،الحياةلأنشطةالأخرىالأقسامأحدمنانتزاعهيجبفإنهالجرى،

فيه.مواردهينفقأنمثالىنحوعلىالحيوان"يفضل"ربمانشاطقكذاالمواليد،

نحوعلىتعآدجحلولوهئالتوفيقيةالوسطئللحلولحدلأقصىمعقدتوازنهناك

بالفعلنعرفولكننا،التفاصيلكلنعرفأننستطيعلاإتنا)مصغر(.ميكروئ

الإنفاقيتمأنالممكنمنأنعنه(الخروجيمكنلاالاقتصادياتفيقانون)حسب

عنبعيداالموارديلتزعبالتالىهذاوأن،الحياةأقسامأثفي"ينبغىمما"بأكتز

نسبيلفيموارددمنقدراالأفرادأحديضععندما.الحياةمنآخرقنحبعض!

بالمقياسولكنه.بنفسهالنجادمنبذلكسيتمكنربماالأمثلالقدرمنيأكبرالجرى

نإهو،نفسهنوعهمنمنافسفردالمنافسةفيعليهيتفوققدللفرصاكارويى

أنهإلا،يؤكلأنلخطرأكبرباحتماكيتعرضوبالتالىقليلاأشلجريهسرعةكانت

جيناتتمررأكثرسلالةبإنجابحالهينتهىبحيثصحبتنتواتلحالةيتوصل

الصحبح.التوازنعلىالحصول

فيتكونأنيجبالتىهىالمكلفةوالموادالطاقةأنعلىالأمريقتصرلا

الغريببالشأنلين!تأيضاوالمخاطر:للخطرالتعرضأيضاهناك"صحبتوازن

من.السريعللجرىصلاحيةأكثرالرفيعهالطويلةالسيقانالالمحتصاديين.عف

منأكئرنحوعلئيحدثللكسور.قابليةأكثرأوصلاحيةأكثرأيضاأنهاالمحتم

يعدمفإنهوعادة،التسابقحميةفىالخيلسباقفيحصانساقتنكسرأنمنتظم

عرضهأكترالنمباقخيلأنفئالسببالدالت،الفصلفيرأيناوكماالتو.في

الغزلانآخر.طمىءكلحسابعلىللسرعةتربيتهافييبالغأنهىهكذاللكنمر



الانتخابهذاوتم-السرعةبهدفانتخابياإنسالهاتمقدأيضاهيالشيتاوفهود

نأحدثإذاللكسورعرضةأكتزتكونأيضتاوهى-اصطناعياوليسطبيعيا

هدفلأىإنسالهافىأبداتبالغلاالطبيعةولكن.للسرعةإنسالهافيالطبيعةبالغت

صحيحا:التوازنتجعلبجيناتملىءالعالمصحيحا.التوازنتجعلالطبيعة.كان

نأهوعملياالتطبيقعندثذايعنيهما!هناموجودونأننافيالسببهوه!ذا

اسنتتائى،نحوعلئنحيلةطويلةسيقانلتنميةوراثيةنزعةلديهمالذينالأفراد

احتماليكونالأفراده!ؤلاءالجرى،علىفائقةقدرةذاتأنهاأحدينكرلاوالتى

سرعتهمفيقليلاايابطأالأفرادعندعماترجيحاأقلالمتوسطفيجيناتهمتمرير

واحدمنلمجرد!ا.أقلاحتمالارفععافىالأقلسيقانمكسراحتماليكونحيث

بهاتئحايلالتئالتوفيفيةالوسطوالحلولالمقايضاتأمئلةمنمناتبينافتراضى

للمقايضاتبابخنمبةوتتحايل،للمخاطربالنسبةتتحايلفهى.والنباتاتالحيواناتكل

أفراثهىلينتالتوازنويص!بالتحايليقوممنأنوطبيعى.الاقتصادية

فىإليةالتباالجياتمرالنسبيةالأثا!أنهويحثثماوانما،النباتوالحيوانات

الالتخاببواسطةتوازنهاولضحببهاالتحايلتمالتىهيالجيناتعات6منمتو

الطبيعى.

المقايضةعمليةفىالأمثلالوسطالحلأنلوقعأتالمرءإمكانفي

الجرىسرعةبينللمقايضةالوسطالحلفإنللغزلانبالنسبةثابتا.يكونلأ

علئيعتمدبماالأمثلوضعهسيتغيرالجسماصتصادنطاقداخلالأخرلىوالمطالب

فىالجابىلسمكبالنسبةكمانفسعاالقصةإنهاالمنطفة.فىاللاحماتانتشارمدى

الطولنسيكونالمنطفة،فى6قلياالمفترنسينعدديكونعندماالخاصر.الفصل

جيناتهاتجعلهكامنسئكوننجاحاالأفرادأكترأقصر:طولاالغزاللساقالأمثل

صنعفىمثلانستخطمحتىالسيفانعنبعيداوالمادةالطاقةبعضتحوللأنقابلة

عرضةأقلأيضاالأفرادهذهستكونالشتاء.أجلمناك!نتخزينأوالمواليد،
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سينتقل،المفترسينعدديتزافيعندمافإنهذلكعكن!وعلىسيقانها.تنكسرلأ!

آقلومادةطاقةوإنفاقالكنمور،خطروتزاب،الأطولالسيقانتجاهالأمثلالتوازن

السريع.بالجرىتختصلاالتىالجسداقتصادمنالجوانبتلكقى

الحلوللموازنةالضمنيةالحساباتمنبالضبطالأنواعثتدندشستعمل

سوفساقهيكنمرالذىالشيتافهدأنفيشكلا.المفترسينعفالمثلىالوسط

العلورصعوبةمدىعلىيعتمدانلأمرأنعلى.جراؤهأيضاوكذلكعا،جويموت

فكدكانإذاكافطعامعلىالحصولفىالنشلمنالخطرفاحتمال،وجبةعلى

كسرمنالخطراحتمالوزنهفىسيفوقربمصاينبغىمماأبطأيجرهـبسرعةالثحيتا

ينبغى.ممابأنسرعالجرفأجلمنالفؤتجهيزطريقعنسافث

يضغطجانبكلأنفيهيحدثتنم!تنسباقفىوالفرانن!المفترسونينحبن!

الوسطالحلولحيتص!-الأمتلوضعهمنليغيرالآخرالجانبعلىتعصبغير

ا!تجاهفىوأكثرأكثرتغييرو!و-الحياةلمخاطرالوسطوالحلولية1الاقتصا

سرعةثيادذاتجادفىمتدكما"نفسه"للاتجادلعبارةالحرفىبالمعنىإمانالنمه:

بينالتسلى!سباقإلىيثدفبحيت"نفسه"للاتجاهلعبارةأونسعبمعف!أوالجرى؟

اللبن.إنتاخمتلالحياةأنشطةمنآخرقسمبعضا!منبدلاالفريسةالمفلزلط!/

فيئمثلاالموجودالمخاطراحتماليواكأناأنعليهماالجانبينكلاأنباعتبار

أخرىأجزاءأمورفيالتقتيرأوالسيقانكسر)كخطرال!*زممنبأسرعالجرى

فىالفشل)كخطريلزممماالجرهـبأبطأمخاطراحتمالإزاءالخسم(اقئصادمن

الحانبجانبكلوبفع(،الترتيبخسبالفرارفىالالتملأوالفرين!ة،إمساك

".اثنينبينمشترك"جنوتمنشرسعنوفى،نفسهالاتجاهفىاالآخر

الفنملعاقبةأنلك2الأمر،بخطورةتماماتفىلا""جنونكلمةلعلحسن،

فىجوعاوالموت،الفريسةجانبفيالفتل-الموتهىالجانبينمنألىفى
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بأنهالشعورببراعةتستوعب"اثنينبين"المشتركعبارةولكن.المفترسجانب

اتفاقإلىوالتوصلمعاالجلوسمنوالطريدةالصيادتمكنأنفحسبحدثلو

"غابةفيللأشجاربالنسبةبالضبطيحدثوكماحالا.أحسنالجميعسيكون،معقول

أمكنلو،الجميعسيفيدكثذااتفاقاأنكيفندركأنالسهلمنفإن"،الصداقة

الغابةحالةفيواجثناهالذىباللاجدوىالإحساسنفسأنإلابه.التمسكفحسب

الزمانعبريغدونالمفترسون/الفريسة.المفترستسدحسباقفىأيضايسود

بها.الإمساكتجنبفيأفضلتكونأنعلىبالفريسةالإمساكفيأفضلالتطورلى

ليسولكنالوجود،فيللبقاء"أجثزتهما"تحسينعلئتوازفيالجانبينكلايعمل

يحشنالأخرالجانبلأنوذلك-بأفضلباقيايظلمنهماأياأنالضرورلىمن

أجفزته.منأيضا

مركزهـتصميموجوثأنكيف6!اكإالنمثلص!الأخر!الناحيةومات

يحكملأنيتوصلربمامنه،القلبفيبأسرهالمجتمعرفاهيكوتبحيث،مسبق

الصصاشة"."غابةخطوطنظامحسبتجرلىالتىالتاليةبالشروطاتفاقفىويفصل

مواردهماالجانبينكلاافيحولتسلحثماتخفيضعلى"يتفقان"الجانبينكلافلندع

أفضل.الجميعحاليكونأنلك1عنوسينتت،الحياةأنشطةمنأخرلىلأقسام

نحتاخلنبشر!ما.تسلحسياقفييحدثأنيمكنبالضبطنفسهثذافإنوبالطبع

الطرفيحتاتلن.قنابلشاذفاتكيهليسالآخرالجانبكانإذاالمقاتلةلطانراتنا

معاالجانبينك!6يستطيعمنها.شىءلدبنايكنلمإذاصاكأوخيةقذانفإلىالآخر

شفراتصناعةفيالنقودووضعاالتس!حنفتاتللنصفخفضاإذاالبلايينتوفير

وضعإلىالتوصلمعأسلحتناميزانيةللنصفخفضناوف،والآنالمحاريد.

فىلك1ينمأنهىهناالبارعةالحبلة.للنصفثانيةالمبزانيةنخفضهبا،ثابت

منبالضبطالدرجةنفسفيجانبكليظلبحيثوالآخر،جانبكلبينئزاص

لميزانيةمطردتخفيضمنالآخرالجانبفىيحدتمامعللتناظرالاستعدادحسن
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يكونأنألى-بالضبطمكذايكونأنيجبالمخططالتخفيض!ذا.التسلح

وكماالتطور.يكونلامابالضبطهومخططايكونمافإنأخرفمرةمخططا.

حتىمستمراويظلمحتوما،يكونالسباقتصعيدفإن،الغابةأشجارحالةفي

التطور،النمطى.للفردمكسبأىبعديعطىفيهاالتصعيديعودلاالتىاللحظة

طريقةيجتملفيماهناككانإذافيمالينظرأبدايتوقفلا،المسبقالتصميمبخلاف

بدلاوذلكالأمر،بهميتعلقمنلكلبالنسبة-المنفعةتبادلمنطريقة-أفضل

هوبسببتأثيرهايبطلميزة:أنانيةميزةأجلمنالجانبينفئالتصعيدمن

فعلا."مزدوت"التصعيدأنبالضبط

بينطويلاينتشرمسبقتصميمأساشعلىبالنقكيرالإغراءظل

أحيانايمربونالأكاديميينالإيكولوجيينأنحتئنجدبل"،الشعبيينجيين"الإيكولو

عنالمغريةالفكرةأنمثلانجدهكذاالإغراء.!تامنخطيراوتيفااقئرابا

الأشجار،يحتضنأبلهشخصرآسفييدورحلمات!تلمالحكماء""المفئرسين

مزموق.أمريكىإيكولوجىبعلىأتىحلمهىوإنما

نظروجةمرأنهالجميعيعرفكالتالى.ميالحكماءالمفترسينفكرة

صببفيالإسرافعنأحجمناجميعاأننالوأفضلحالناسيكونككل،الإنسانية

قىالسبب!وهذا.ا،نقراض1إلىبهنصلحتىالحوتمثلالطعاممنمهمنوع

القيود.لوضعمهيبةمؤتمراتفيتجتمعالحكوميةغيروالمنظماتالحكوماتأن

فيقةتحثدالحكوميةات!اللوأنفيالنمببث!وهذاللصيد.الحصصتحثيد

مندورياتهناكأنقيالنمببثووهذاالصيد،شبكاثفتحاتحجممواصفات

شباكيستخدمونالذينالمخالفينالصيادينلتطاردبالبحارتطوفمسلحةقوارب

تنظيمامجتمعناالشرطةتنظموعندماالجميلةأيامنافيحتىالبشر،نحنالجر.

إيكولوجيينلبعضيبدوكماأو-وإذنحكماء".مفترسبن"نكونفإنناصحيحا،

7؟ث



الأسودأوالذئابمثل،البريينالمفترسينبعض!أننتوقعألىينبغىأفلا-معينين

بأنجديروانلأمركلا.ئغكا6،ئخمكلا،.؟الحكماءالمفترسينمنأيضاهىتكون

وهذاميالغابةألتمجارتكونأنينبغىنقطة،مهمةنقطةهذهلأن؟سببهيفم

لإدراكها.هيأتنافكلهالفصل

منهالقلبفىيكونالذىالإيكولوجيةللمنظومةالتصميم-المسبقالتصميم

مختارةلن!ياسةالحساباتإجراءحقايمكله-كلهالبريةالحيواناتمجتمعرفاه

اي!سودعلىيكونهكذا.مثالىنحوعلىدالأسوهاتتحفأنمثلاينبغى،مثلى

الإناثتستثنىأنوعليهاالظباء.منواحدنوعآىمنمعينةحصةإلاتلئهمألا

تتجنبأنوعليهاالتكاتز.بإمكاناتالمفعمينالبالغينصغارلبههمولا،الحوامل

تكونوربماالانفراض،لخطرعرضةتكونفالتىالنادرذ،الأنواعأعضاءالتام

فىالأسوداكلأنلورانعايكونألن.الظروفتغيرت16إالمن!تقبل،فىفاندةلا

بدقةأمر!اخنمبوالتىعليها،المتنقوالحصصبالمعاييرغبرلاالتزمتالنك

فخسث!ؤبآنهلوئجللغايةلأمعفوهـنايكونألن؟اامةا"منمتلتكون

علىالمنمبق،التصميمفيوصفهسيتمماو!ومعقولا،هذاسيكونحسن،

مماليسهـاولكنمنه.القلبفيككلالإيكولوجيةالمنظومةرفادكانلوالأقل

اكلىالطبيعىالأنتخابأنهوأساساذلك)وسببالطبيعئالانتخابسيصفه

!ذاأنكما"وصفة"(تضيممطلقايستطيعلا،العواقبفيالنظربصيزدنتقصه

كمانفساالقصةأخرتمرةوهو،ذلكفىالسببها؟-!الواقعفىيحثثمالبنر

،مميزةأسديةثبلوماسيةلبعضنتيجةأنهنتخيلدعنا.الغابةفيلا*لخمجارتحثث

عملياتتحدفيعلىالاتفاقمنالمناطقاحدىفىمابطريقةالأسودأغلبيةتمكنت

طافرجينظرقدأنهالآنلنفترضرولكنصمئذامة.مستوياتفيلتكونصيدها

برو!ومفعمةقيوإهالهاعشيرةتعدذلكثافيماالتى،العشيرةثتهفى
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علىخرخقدالأسودأحدأنفيئالسببكانالطافرالجينث!ذاوأن،جماهيرية

يدفعأنخطراحتمالمعحتىحد،لأقصىالفرائسعشيرةيستغلوأخذالاتفاق

علىعقوبةأىالطبيعىالانتخابسيفرضهل.الانقراضإلىالفرائسبنوعذلك

الثائر،الأسدذريةأنسنجد.ذلكيحدثلنأسفبكل؟الثائرالأنانىالجينهذا

عشيرةفىمنافسيهاعلىالتكاثروفىالتنافسفيتتفوقسوفالثائر،الجينمالكى

يتبقىولنالعشيرةخلالقليلةأجيالمرعلىالثائرالجينينتشروسوفالأسود.

حصةينالالذىالفرد)1(الحيوانفذلك.السلميةالأصليةالائفاقيةمنشىءأى

ذلك.لأداءاللازمةالجيناتسيمررالأسد

كلتسلكعفمابأنهيحتجوننسوفالمنمبقللتصميمالمتحمسينأنإلا

"كلفإن،انقراضهحدإلىالفزائن!منعنوصيدفىوشمرهأنانياسلوكاالأسود

وفىنجاحا.الصيادينأكتزتكوتالتىالمفردةالأسودحتى،حالهسيسوءفرد"

سيصر6.الأسوعئميرةكلأشضاستنقرضالفرائنم!،كلانقرضتإذا،النهاية

ليوقفداخلا!نانسيخطوالطبيعىالانتخابأنفىشكلاأنهعلىالتصميمنصير

نأهىالمشكلةكلإ.نقولأخرفومرةياللخسارة،أخر!مرةذلك؟وقوع

)2(،المستقبلإلىينظرالأالطبيعىاي!نئخابداخلا"،يخطو"لاالطبيعىالانتخاب

)1(

)2(

هىالإناثأنحمبقةنلنجةمعصة!الةاتباكالإنسودحالة.الملأنثىأوالذكرالفر!الحيوان

حال.بأكأ"الأش"نصيبعلىالحصولإلىتنحواككورولكنالصيد،معظمتؤدفالتى

ونتخيل،المتفرنسينمنعامعنوفىنفكرهيا.الافتراضىمثلىفى"بالأسود"نتمسكلادعنا

تخرخالطاننتمة"11الافرا!وأ!،الصبفىالإسرافعنتحجمالتىثى""الحكماءالأفرادأن

الإنقاق.على

لهالتطوربأنمضللافنزاضرعلىالداروينىالنكيفحولالمرسلالك!*ءيتألسمرماكتنبرا

النناثتفىضرراأكنزفإنهولالتالىالضاحه،بتصلاافتراص!)وهـاالعواقبفىتنظربصيرة

عة=سرللدهالثاص-،الفصلفى"سيالورثماثيتببر"عنالمسمبطللرلنر،سيلنى(.عليهالمترتبة

أ،؟فى



ذلك،يفعلكانأنهلو.المتنافسةالمجموعاتبينمنيختارلاالطبيعىوالانتخاب

الانتخاب.الحكيمالاقتراستحبيذالإمكانفييكونلأنفرصةبعضهناكستكون

أتواممنالكثيرينأدركهمماكئيراأكثربوضوحداروينأدرككما،الطبيعى

لوحتىبل.العشائرإحدلىنطاقمنالداخلفيالمتنالمحنمينالأفرادبينيختار،بعده

الفردلى،التنافم!بواسطةلأسفلوتدفع،الانقراضإلىتغوص!كلهاالعشيرةكانت

حتىذلكويستمر،تنافسيةالأكئرالأفراديحبذالطبيعىالانتخابيظلفسوف

العشانرإحدىيدفعأنالطبيعىللانتخابيمكنفرد.آخرفيهايموتالتىاللحظة

الجيناتتلك،المريرةالنهايةحتىباحمتمرار،يحبذهوبينماالانقراضر،إلى

المن!بقالتصميم.الانقراضينالهمنآخرتكونبأنمصيرثاتحتدالتىالتناثنمية

المثلىالإستراتيجيةيحسبتفاهاقتصادالاقتصاد،منمعيننوعفيهتخيلتهالذى

تشلهاتنصنعوأنبدلاكانإذابأسرها.إيكولوجيةلمنظومةأوبأكملها،لعشيرة

)*(.سميثآدمعند"الخفية"اليدفىذلكمننجدالا!فكزأنعليناينبغىفإنه،اقتصادية

التطورعدالة

التخطيطقكرةمعنظلسوفكليا.الاقتصادياتأتركأتأودالآنأنىعلى

إذالعلكاقتصاد.عالموليسأخلاقيافيلسوفاسيكوسمخططاولكن،والتصميم

يقللأنإلىيسعىربماالخيزالمنمبقابخضميمأنسترىمئالياتفكيراتفكركنت

ككرةخطأمربخبمخروهومرةذاتسمعتهوفعلميا.ألمعينهمعنتؤافقساخرةبيهة=

ببروتبنالجينىمن!تود!4فىاحتفظالكمبرفالعصرفىعنووجو!تخبلألى:ااالتطور"بصيرة

كأ!.الطباشميرالعصرفىبسهولةهكذاسبدخلاثبماأنهشكيرالوضع!افيمنهفائددلا

مؤس!ريعتبرأسكتلندكأ،اقتصادوعالم.اجتماعىفيلسوف11(لم09-11لم)23سميثادم)"(

)المترجم(.اللبيراليةللرأسماليةالأولوالمنظرالكلاسيكىالأقتصادعلم
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النظامأنإلا،الاقتصادىالرفاهمعيتعارضما!افىليسحد.أدنئإلىالمعاناة

هذاليسالحظلسوءفإنهأخرىمرةثم.التفاصيلفيسيختلفهكذايتكوناكى

نأ،حقيقىولكنهرهيبنحوعلىيحدث؟ذلكينبغىلماذا.الطبيعةفىيحدثما

الأفضلمنيكونبحيثبالغحدإلىمروعةتكونالبريةالحيواناتبينالمعاناة

شىءأىعنيدركداروينكانالأمر.ث!ذايتأملواألاالحساسةالنفوسلذوى

الشيطانلتابعيمكنكتابمن"يالههوكر،لصديقةخطابفيقالعندمايتحدث

وقسوةمنحطوتخبطوتبديدخرقفيهاأعمالمنالطبيعةتصنعهعمايكتبهأدث

كتبىلأحدعنواناأعطتنىقد"الشيطان"تابععنتنسىلاالتىالعبارةهذه".بشعة

يلى:كماآخركتابفيأوضحتهاوقد،السابقة

ليستوهى.رحيمةغيرأورحيمةليست"الطبيعة

بطريقةبالمعاناةتهتملاالطبيعةصفها.فبىأوالمعانادضد

منالوجود.فيدنابقاءفييؤثرذلككانإذاإلاأخرىأو

علىالهدوءيضفىالجيناتأحدأنمثلانتخيلأنالسهل

هل.قاتلةعضةمنالمعاناةوشكعلىتكونعندماالغزلان

يفعللن؟النوعهذامنجيناالطبيعىالانتخابسيحبذ

يحشنالغزالتهدئةفعلكانإذاإلاذلكالطبيعىالائتخاب

من.المستقبلأجيالإلىيمررأنفيالجينهذافرصمن

هكذايكونأنينبغىالأمرأنفبىسببأىندركأنالصعب

وخوفألممنتعانىالغزلانأننخمنقدفإنناوبالتالى

فيلمعظمهايحدثماوهذا-لتموتئطاردعندمافظيعين

الطبمعىالعالمفبىسنةكلفيللمعانادالكلىالمقدار.النهاية

ئستغرقهاالتىالدقيقةأثناء.مهذبكيشفكركليتجاوز
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حية،وهىالحيواناتآلافالتهاميتم،الجملةلهذهكتابتى

وبعضهاخوفا،تئنوهىبحياتها،للنجاةغيرهاتجرىبينما

نهمة،طفيلياتبواسطةداخلهمنببطءالتهامهيتمالآخر

والعطش،الجوعمنتموتالصنوفكلمنآلافوهناك

ناحالبأىحدثإذاهكذا.الأمريكونأنيجب.والمرض

ستؤدىنفسهاالحقيقةهذهفإن،الوفرةمنزمانهناككان

الحالةاسمعادةيممحدىالسكانفيلزالدإلىأوتومالمكما

".والبؤسالجوعمنالطبيعية

منطقهانفهموعندما،المفترسينمنحتىأكثرمعاناةشمببالطفيلياتلعل

انلإحسالمرإلىيضيفسوفمخففاعاملايكونأنمنبدلاهذافإتالتطورى

ضدبالحنقبانفجارلىأحسمادائما.الأمرنتأملعندمانخبرهالذىباللابوى

ثهـذهمنأعانىحالياأنى)يتفقبردبنزلةفي!اأصابمرذكلفىالأمر!تا

غمىءأيضاولكنها،الضيقمنبسيطةحالةمجرد!ذافىيكونربما(.النزلة

الأقلعلىتشعرأنتستطيعفإنكأناكوتاأفعىتلت!كعفمامطلقا!له"معنى"لا

تكونربماالنمور،أثيلتمكعندما.الحياةسادةأحدرفاهفىأسهمتوربأنك

استطاعتالتىالخالدةالعينأواليدتلكهيماهئ،بالكعلىتخطرفكرةآخر

سمواتأىأوغائردأعماقأى)فيخوفا(المفعمالسمترىالكائنأيعابكتوقعأن

جدوىلافيهالفيروس!بفيروئم!تصابأنأما؟(عبوتكنيرانتحترقشاسعة

نزلةفيروسحالةفيرناهالواقعفئهوأو-دناهصصيمفيمكتوبةمعنىب!؟

نأث!وواحدلغرضيوجدالفيروسورنا.دنافيواحداالمبدأكانوإنالبرد،

النمورعلىأنمماسانفسهالأمريصدقحسن،.الفيروساتمنالمزيديصنع

قدوالثعبانالنمرالحد.ثهـذاإلىجدوىبا6"ببدو"لاحالتهافىولكنه،والثعابين
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غاليةو،ومعضة،رائعةو،جميلةولكنها!*ولتكررناسخةماكيناتأيضايكونا

النمر،علىللحفاظنقوداقنحثأنىحدتفه.لأوللن!مصخكماكيناتالتكلفة

ينالماإنبرد؟بنزلةالاصابةعلىللحفاظنقودمف!فىيفكرالذى11منولكن

للثواء.طلباأشكقوأخرىمرةأنفىأنفخأنابينما،الجدوىعممنالأمرفيماهومنى

الطبيعىالانتخاب.عاطفىبشرىسخفهذاهذا.سخفأى؟جدوىاللا

نتحأجلمنللذاتالناسخةالتعليماتبقاءحولكلهيدورإنهبوى.بلا"كله"

عفماالأناكونداطريقعنموجودايبقى"*ولمنمغايرهناككان11إ.اكات

إذنمذاسيكونأعط!مر،يجعلئبأنموجودايبقى"لاولمنمغايرأوتبتلعنى،

مشفرةتعليماتعلىمبفلأ!6!ماالنموروالفيروسات.الأمرلتفسيرنخاجهماكل

حالةفيننمخى".ضاعف"!ياتر.الكفيبىفيروسرسالةمتلميالن!ائيةرسالتها

هوالنمر5*ولندريبا.مبانشرنحوعلئالتعليماتتنفيذيتمالبرد،نزلةفيرونم!

كبيرا16انستطرايكونيكادمافيحوولكنهنسخى"،ضاعف"هيامنبرناهـجأيضا

ههـذاافيساسية.لرنسالتهالكصءالتنفبذمرهـ!ينمياجزءا3باعتبارخيالئثإلى

للجرى،وعضلات،ومخالب،أنيابمنلهبمامكتملنمرنمر،لميوالاستطراد

نسخى"مكضاعف"طياالنمر5لاوليقولوالانفضاضر.الطرادوغرانز

"هياالظبى،دنايقولنفسهالوقتوفىأولآ.نمرئبنىبأنالمباشرغيربالطريق

سيقالتمنلهبماكاملظبىلا،أوظبىببناءالمباشرغيربالطريقنسخىضاعف

متمحوذةح!مروأعضاءهيابةغرائزمنبمالهكاملظبئ،سريعةوعضلاتطويلة

للتطورجانبىمنتتالمعاناةالنمور".بخحئرالإخساسعلىومضبوطةبدشة

الأكثرلحظاتنافىبالانزعاخلضيبناربماحتميا،لتزتبنتيجة،الطبيعىبالانئخاب

النمربأتالقولأمكنإذاحتى-نمراتزع!تأنيتوقعمماليستولكنهاتعاطفا

نأيمكنممالشتأنهاالمؤكدومن-حالبأىطمىءأفمنينز!تأنيمكن

النمر.جيناتشز!تأنقعئنو
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إلى،والشرالمعاناةمشاكلبشأن11+(هاهح3لأادأ)3اللا!وترجالينز!خ

محاولةفىا!هئالعدلحرفيايعنىالذى54ء،)1أل!ضأمصطلىحابتكرواقدأنهمحد

الشرلأن؟مشكلةأى!نايرونلاالتطوربيولوجياعلماء.المشاكلهذهلتفسير

بالنسبةالتفاضلحسابإجراءعند،أخرىأوبطريفةاعتبارأعمالهاليسوالمعاناة

الألم.لمشكلةاعتبارنظرةننظرلأنبالفعلحاجةفيفنحنذلكومع.الجينلبقاء

؟.النظوريةالنظروجهةمنالألميأتىأينمن

داروينيةأداةنفترضرفيماهوالحياةفيآخرشئءكلمثلمثلهاكم،

أنساسعلىالأمخاحئنيت.الألميعانىمنبقاءفرصةمنتحسنأنوظيفتها

،يكونماأياتفعلهعماتوقف،بالألمالإحساسماهـنست"إذا،مثلبالئجربةالأحكام

الأمرأنفيالسببلمناصشةشيقموضوعذلكبثيبقى".أخر!مرةتفعلهولا

ما!ناكأنتظنربما،النظريةالوجةمن.اللعينةالطريقةبذهالألمإلىيؤدمح!ا

كلماالص!،منمكانبعضفئألمبلاترتفعآنيمكنصغيرةحمراءرايةيراد!

.محمرةساخنةلجمردالتفاطهمئانصيكو!ثبمايه:2يؤفعلبعضالحيوانفعل

شبكةشكلفيمؤلمغيرتغييرأو!11تانيةلك6تفعلالأ.ملزمتحذيرهناكسيكون

نظرياهذاوسيبدو،ثانيةذلك"يفعلالاالحيوانأنواقعيايحدتبحيثالصحأسلاك

نأيمكنمبرحألم،اللافحالمبرحالألم!ذايكونإذنلماذاالظاث!ر.فىكافيا

ثذايكونربما؟أبدامنهتتحررأنالذاكرةتستطيعلاربماألم،لأياميستضر

الألمهذالماذا.التطوربنظريةالخاصةالعدلنسخةمعوئيقايتئمابكمماالسؤال

؟صغيرةحمراءرايةمجردتوجدأنفيالخطأهوما؟البالغ

ماذا.كالتالىهيالمثيرةالإمكاناتإثلى.لك1عنحاسمةإجابةلدلىليس

هناكيظلبحيث،والدوافعالرغباتبينتعارضرلوجودعرضةيكونالص!أنلو

جيدانعرفاكاتيةالوجةمننحن؟بينافيماالداخلىالصراعمنعنوبعض!

74؟



نكونأنفيالرغبةوبينالجوعبينصراعمئلالدينايكونقدالشعور.!هـذا

الرغبةبينيكونأنهأو.والخوفالغضببينصراعلدينايكونربماأو.نحيفين

نحن.الإخلاصعلىي!حالضميرهناكأنأو،الرفضمنخوفاوالتحفظالجنسية

داخلنا،منالحربعواملبينبالث!دنشعرأنللكلمةالحرفىبالمعنىنستطيع

واحتمالالألمإلىثانيةالآنونعود.المتصارعةرغباتنابينالمعاركتدورعندما

نأيمكنالنحافةفىالرغبةأنوكماالحمراء"."الرايةعلىالمتفوقوضعهلهأن

فيالرغبةفيالتحكميمكنأنهتماماذلكبملكالواضصحمنفإن،عالجوفيتتحكم

يمرونماغالباولكنهم،النهايةفىيخضعواقدالتعذيبضحايا.الألممنالتكرب

همبلادأورفاقهميخونواأنمثلايحدىأنمقبدلافرهلهألمتحملمربمرحلة

فإنشىء،أئ""يربالطبيعىالانتخاببأنالقوليمكنمالىوبص.جيئكملوأبيوأو

إحدىأجلمنأولبلاإهم،حبابأنفسهميضحواأال!فرادل!6يريدالطبيعىالانتخاب

الانتخاب.الأنواعأحدأوالمجموعات!!ىاوالأحزابأ!أويولوخاتالأب

الانتخاب.المنذرةالألمأحاسين!فيالأفرادتحكم"ضث"موقفايتخ!الطبيعى

وآننتكائر،أنلنايريدالأخص!،علىأوين،6موجونبقىأنلا"يزيد"الطنجى

مانطاقفى.الإنسانيةغيرمرادفاتهماأوالأيديولوجياأوالبلد،عنبعيدانعلو

لمإذاإلامفضلةالصغيرةالحمراءالراياتتكونلن،الطبيعىالانتخابيخص

فيه.التحكميتممماأبداتكن

التىالمواقفأنأعتقدأنىإلا،الفلسفيةالمصاعبمنالرغمفعلى،الآنو

للبلاد،الولاءمنأسباب-داروينيةلالأسباباكمفىالتحكمفيهايتم

منبدلاحمراء""رايةالمخفيلديناكانلوتكررهاسيزداد-إدخ،الأيديولوجيةأو

جينيةطفراثظثرتقدأنهنفترضدعنا.المتحملغيرالمكتملالواقعىاكم

منظومةعلىذلكمنبدلاتعتمدوإنماالمعذبةالألمبتباربحتشعرأنئسئيطيعلا

ثتهعلىجداالسهلمنسيكون.الجسمأذىعنبعيدالتبقيهاالحمراء""الراية



سيكونأنهإلاللتخسر.ستجفماوسرعان،التعذيبنداومأنفرةالصاإالكاننات

نأبحيث،التعذيبلتحملمجهزيكعملاءتجنيدبالغةسولةأيضاالسغلمن

هلولكن.المعلوماتلانتزاعكوسيلةيستخدمأنء!ببساطةسيتوقفالتعذيب

شراياتهاائلألممنالمتحررةالطافرذالكانناتهذدأن،وحشيةدولةفىسيحدت

أمخاخهاتحم!التىلاالمنافسةالأفرادمنبأفضلموجودةتبفىسوفالحمراء،

الراياتجيناتلتمررموجودذالطافراتهذهستبقىهلنجبفنحوعلىبالألم

والظروف،للتعذيبالخاصةالظروفجانباوضعنالوحتى؟لمل!6البيلةالحمراء

تكونورافيجابةأننرىأننستطيعأنناأعتفيديولوجيات،ل!6للولاءالخاصة

كلك.إننما!يةغيرمرادفاتنتخيلأ!ونسعناوفى.بالنفى

نجبحتطيعو!!1اطميماأفراصتبعضا!هناكآنلا*هتمامالمتنبرذالملأمورمن

ا:،خساشثم01منحالةهناك،سيئةخاتمةإلىينتغونة6عاو!منجالألم،التمعإت

ااح50،ا!،أ!احاأ16حظولأتج1ألمد!أ5،أ!!لأا!ا،أدالا"بالجفافمصحوبةبا؟لألمخلفيا

ناتجةذ،نادفانبةورشذوذحالةمىونسيبا"،،أج"ولحومخصوهـتعاكأ"411أث!5.انج"

بجفافأيضا)مصحوبةالجكفىانلألماسنقبالياخا6وجودبنقصهالمريض!آنعن

منظومةكيهملين!"نسيبا"مرضئأنبهالمعترفمن(.يعرقلافينه-الجلد

ولكنكعفهم،الألممنظومةانهيارعنلتعوضداخلممبيتةحمراء""رايات

تجنبإد!بحاجتهممعرفيامئنبهينيكونواأنيتعلمواأنيستطيعونأنمستظن

لمحإت،الحالكانأيا.بالتعليمتتم"حمراء"راياتمنظومة-بالأذىأبخسامهمإصابة

عدمعلىتترتبالتىالكريهةالعواقبمنشتىلأنواعيتعرضون"سيبا"مرضى

،مت!دةوندوب،وكسور،بحروقإصابتهمذلكفىبما،بالألمالشعورعلىفرتهم

العين.مقلةفىوفوشمعادخ،غيرالدوديةللزائدةوبالتعاب،بالعدوىوإصابتهم

مفاصلم،صدئدفيأذفمنيعانونفعمذلك،منلأكثرمتوقعغيرهوماوهناك

جالسينيظلونعذمابخسدهموضعمنيغيرو!لاالنالمر،نساشربخلافلملأنعم،
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أنفسهميجهزونالمرضىهؤلاءبعض.طويللزمنواحدوضعفيرافدينأو

النهار.أثناءوضعهمتغييريكرروابأنلتذكرهمتوقيتبساعات

يبدوقيمافإنهالصخ،فيفعالة"حمراء"راياتمنظومةصنعأمكنإذاحتى

منأكثرالمنظومةهذهإيجابياالطبيعىالانتخابيحبذلأنقوىسببيوجدلا

بدرجةمكروهةتكونالحمراءالراياتمنظومةأنلمجردالحقيقئاكممنظومة

يكترثلاالخيز،المسبقالتصميممننفترضهمابخلاف،الطبيعىالانتخاب.أقل

نأنتوقعأنينبغىأنناوكما.والتكاثرالبقاءفىتؤثرمابمدىإلا-المعاناةبشدة

المسبق،التصميموليسالطبيعةعالممنالأساسفييوبماهدوللأص!حالبقاء

منلالبتهايرمطلقاخطواتأىيتخذلاالطبيعةعالمأنيبدوتماماذلكبمثلفإن

عنممتازمقالفيالأمورثيذهجولدجاىستيفنئأمل.للمعاناةالكلىارالمف

منالمشهوردارويناشمئزازآنالمقالهذامنتعلمت".أخلاقيةاللا"الطبيعة

يكونأنمنأبعدكانالسابقالفصلنهايةفيئبهاستشهدتالذى،النمساكبور

الفكتوريين.المفكرينبينفريداأمرا

بيضتهاتضعأنقبلنقتلها،ولاضحيتاتشلأنعلىالنضدبابيرتعودت

الداخلمنبقضمهاالضحيةتلتهميرقةبفدشيعدمافيهإجراءوهذاداخلها،

،قسوةمنعموماالطبيعةفيوماهيهذهبعادتهاالدبابيرثذاجوفاء،لتصب

سببندركأنالسثلمنالفيكتورئ.للعدلالرئيسيةالشاغلةالأمورمنكانث

حشراتمثل،الحيةالفريسةالحشرةداخلبيضهاتضعالدبورأنثىذلك.

لتنالاللاسعةحمتهابإبرةبحرصتسعىأنبعدالاذلكتفعللاولكنهاالمجروع،

تبقىكانتوإن،الفريسةشللإلىتؤدىبطريقةدورما،فيعصبيةعقدةكلمن

وهىالمتناميةاكبورليرقةطازجالحمالئوفرحيةبهايحتفظأنينبغىحية.

بترتيبالداخليةالأعضاءتلتهمأنعلىتحرصبدورهااليرقةو.الداخلمنتتغتلى

الأعضاءئاركة،الهضميةوالأعضاءالدهنجسمياتبالتهامتبدأفهى.محكم

ضروريةترلىكمافهى-النهايةعندلتأكلهاالعصبىوالجعازكالقلبالحيوية
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منهذانوعأئ،بحدةداروينشماءلوكماحية.اليسروعيرقةعلىللابقاء

كانتإنأعرفلستا؟ا"كثذابتصميميحلمأنلهيمكنالخيزالمسبقالتصميم

ماأنإلابه.تشعرألاقلبىكلمنآملباكم.تشعرأنتستطيعاليسروعيرقات

لإخمادخطواتأفحالبأىيتخذلنالطبيعىالانتخابأن!وبالفعلأعرفه

حركاتها.فيشللإحداثبمجردأكثرباقتصادالمهمةإنجازيمكندامماألمها،

القرنفيمرموقجيولوجياعالموهوبكلاند،ويليامبالمبجلجولديستشثد

علىيضيفهاأنأمكنهالتىالمتفائلةالدورةفىعزاءوجدوقدعشر،التاسع

اللاحمات:شمببهاالتىالمعاناة

الفعالةالعواملبواسطةالموتتوظيففإن"وبالتالى

يبدو،الحيوانلوجودالعادىالإلهاءأنهعلى،اللاحماتمن

توزيعمننوعأنهعلىالنهائيةنتائجهفىالتوظيفهذا

الجمعحاصلمنالكثيريطرحأنإلىيؤدىإنهللخير؟

فييبيدأنويوشكيختصر،إنه؟الشاملالموتكمالمتراكم

،المرضوبؤسالوحشى،التخليقمنيحدثمامكانكل

مفيداقيداويفرض؟المتسكعوالتحلل،العارضةوالجروح

يبقىبالطعامالإمدادأنبحيثالأعداد،تزايدفيالإفراطعلى

سطحأنهيذلكنتيجة.للطلبالملثمةبالنسبةدائمامحتفظا

منيحصىلابماداثمامزدحمةتظلالمياهوأعماقالأرض

زمنطولمتسعةحياتهامتعتمتدالتى،الحيةالكائنات

خصصالذىالقصيرالزمنأثناءفإنهاوهكذابقاءها؟

أجلها".منخلفت،لتىالوظائفبسعادةتنجزلوجودها

لهم!اثعافاهذألينر،حسن
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عدثعرالثالثالفمكل

للكياةالنظرةهذهفىعظمةهناك





علمىنظملهوكانالتطور،مذهبأنصارمنداروينجدإيرازموسكان

يثيرمافيههذاأنهمناأقولأن)وعلى(وكولريدج)5).(وردزورثإعجابيثير

كشاعر،مشهورايكنلمجدهبخلاففهوداروينتشارلزأماما(،حدإلىالدهشة

".الأنواعأصك"عنكتابهمنفقرةآخرفىغنائياتصعيدايمالفىماأنتجولكنه

+(

،(

1(

لحربكنتيجةتصورهيمكنناهدفأرفعفإن"هكذا

الحيواناتإنتاجهدفهو)1(،والموت،والمجاعة،الطبيعة

فىعظمةهناك.مباشرةالأمورهذهعلىيترتبالذىالعليا،

أصلانفثتوقدعديدةقدراتمنلهابما،للحياةالنظرةهذه

كوكبنايظلبينماوهكذاواحد؟شكلفىأوقليلةأشكالفي

)المترجم(.الإنجليزالرومانسيةشراءكبارمن(ألمء1.-171لم1)ويلياكل،وردزورث

)المترجم(.كبيرفبىومنظرلجليزلىروهـفسىشاعر(الم؟39-711لم)2نايلورصمولل،كولريدج(

،مالتوستوماسمنالطنبىالانتخابعنالأصلىإلهثامهامستفىفانهدارويريخبرنا

الرؤيا.سفرتشبهالتىالظليةالففرةعليوناحثففلداروبتبالذاتالعبارةهذهتكونوربما

وأكثرهاللطبيعةملاذآخرهىالمجاعةأن"يبدو:ريدلىصأتصثيفىلهانظركألفتوالتى

،الإنسانلبقاءيكفىماإنتاجعلىالأرضقدرةكثيرانقوقوررةلهالسكانث!إفزاعا.

أخرف.أوبصورةالبشرىالجن!مرعلىضيفاالآوانقبلالموتيحلأنبدلاأنهبحيث

فىالنذيرإنها.السكانمنالإفاسفيفعالةعواعلوهىبنشاطتعملالبشرفالجن!مررذائل

هذهفيفشلتإذاحتىولكنبنفسها.المفزعةالم!ةتنعىماوكتببرا،العظيمالدمارجينق

والأوبئة،الأمراصت،منمواسممرعبةمصفولمحةث!ثصانخطوفسوفالمبببذ،الحرب

لموإذاضحاياها.منالآلافوعشراتالآلأفتحتابمكلها،الطعونوالمعديةوالأمزاض

بضربةتودسهـائلةمحتومةمجاعاتخرذالمةفيمننمااصحةفألىلمحاهـر!،نبا!اكلهثذاينب

."ال!المفتوالطعامالنمكاتكأمنمتوبلرفتنوأتإلىجبا"رةواحده
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تتطور،ظلت،الثابتالجاذبيةقانونحسبيدورهذا

لهانهايةلاأشكالللغايةبسيطةبداياتمنتئطور،تزالولا

".والروعةالجمالفىغاية

كتابىأنهىأنوأودالكنير،الشىءالمشثورةالمنمقةالخاتمةهذهفييحتشد

سطر.بعدنسطرايتناولها

الطبيعةلحرب"كنتيجة

"والموتوالمجاعة

القلبفيأخلاقيةمفارقةمنيوجدمادائما،الرائقبتفكيرهداروينأ،رك

حدذم!تخفففكرةطرحوإنما-كلماتهفييتصنعلموهو.العظيمةنظريتهمن

علىببساطةتترتبالأمور.شريرةمقاصدلهاليسالطبيعةأنوهىالأمر،

نفسها.الفقرةفىأسبقبجملةهناأستشهدوأنا"،حولناماكلفىفعلهالهااقوانين

ا:ا"الأصلكتابمنالسابعالفصلنهايةفيمشابهاشيئاداروينذكروقد

أنهأتصورولكنىمنطقىاستنتاجهذافىيكونلا"قد

غرائزإلىننظرأنكثيراأبصحدإلىالمقبولمنسيكون

يلقىعندماالسنالصغ!يرالوقواقطائريفعلهمامثلمن

العبيد-يستخدمالذىوالنمل-بالتبنى،بأشقائهخارجا

الحيةالأجسادداخلمنتتظىالتىالنمسدبورويرقات

غرانزأنهاعلىليسإلبهاننظركلهاالغرائزهذهلليسروع،

نتائجأنهاعلىوإنماتخليقها،أومنحهاخاصبوجهتم
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كلتقدمإلىيؤدىواحد،عامقانونعلىتترتبصغيرد

وتتغاير،تتكاثر،أنإلىبهايؤدىأنهأى،الحيةالكاننات

".يموتأنوللاضضيعيشأنلحوىوتتيح

فيهشاركهاشمئزازا-دارويناشمئزازمنكانماذكرتأنسبق

ضحيتهالدغمنالنمسدبورأنلىاعتادتهماإزاء-واسعمدىعلىمعاصروه

الدبوريرقةتأكلحتىطازجالحمهاتبقىقإتهاوبالتالىتقتلها،لاولكنهالتشلها

يقنعأنيستطعلمداروينأنيتذكرالقارئولعلداخلها.منوهىالحيةالفريسة

الانتخابيقودعندماأما.العادةه!ذهإلىيؤدىخيزمسبقتصميمبوجودنفسه

يبالىلا.ومعقولةومفهمومة،،واضحةتغدوكلاالأمورفإن،المسيرةالطبيعى

نأينبغىولماذاللمتماعر.مريحاالأمريكونبأنمبالاةأدنىالطبيعىالانتخاب

نفسيكونأنهوالطبيعةفيشىءيحدثأنيتمحتىالوحيدالمطلبأكألكيكون

الجينبقاء.تعززهالتىالجيناتإبقاءعلىالأسلافزمنفيساثقدالحدثهتا

هذاكلا:للطبيعةالغليظةواللامبالاةالدبابيرلوحشيةالكافئالتفنميرفيه16موجو

لمشاعربالنسبةكذلكيكنلموإنالبشرلعقلفرضوتفسير-كافتفسير

لديهم.الشفقة

للطبيعةفيماعظمةحتىهناكبل،للحياةالنظرةهذهفىعظمة!ناكنعم،

أعقابفئتأتىأنعلىيرحملابعنادتثابرالتىبالمعاناةهادئةمبالاةلامن

صدىمنهنايظهرلمااللاهوترجاليجفلربما.ل!*صلحالبقاءالمرشد،مبدأها

ارتباطاترتبطأنهاعلىالمعاناةإلىيئظرحيثالمئالية،العدالةفيمألوفةلحيل

يرحم"لا"بعنادعبارةأنسيجدونجانبهممنالبيولوجيون.الحرةبالإرادةحتميا

علىللقدرةالبيولوجيةالوظيفةيتأملونعندماينبغئمماأقوىعبارةمطلقاليست

الفصلفيالحمراء""الرايةعنتأملاتىخطوطحسبذلكيكونهـبما-المعاناة
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بماجاهذايعمللاماعاملإذنهناكلكان،تعانىلاالحيواناتكانتلو.السابق

الجين.بقاءلمهمةيكفى

يشمئزواوأنالقسوةيلعنواأنفيآخرفردأىمثلالحقولهم،بشرالعلماء

مواجهةمنبدلاأنهيدركونداروينمثلالممتازونالعلماءانإلا.المعاناةمن

سنسصحكناإذافإننا،لذلكوبالإضافة.منفرةكانتمهماالواقعىالعالمفىالحقائق

ينتشرالذىالكئيبالمنطقفيكالسحرلعنةهناكفإن،الذاتيةالاعتباراتبإدخال

العصبيةالعقدتشلبأتهدفهاتتابعإذالدبابيرتفعلهماذلكفىبماكلها،الحياةفي

قاتل)"ياالع!ثرخارتنجالتبتىأشقاءهاتقذفالتئالوقواقوطيورقريستها،بطول

الأحاديةاللامبالاةتلكثمالعبلب،مستخدموالنمل"(،غصنهفوقالسياخعصفور

كلثموالمفترسونكلهاالطفيلياتتبديهاالتى-تفكيرب!!أنهاالأولىأو-التفكير

الصراععنفصلهخت!عفمامواسياالوراءإلئيلتفتداروينكان.المعاناةإزاء

:الكلماتبهذهللبقاء

علىذهننافبىنبقىأنهو،نفعلهأننستطيعما"كل

هندسيذ،بنسبةليتزايديناضلحىكائنكلأنثابتنحو

فصولأحدخل!وو،حياتهمنمافترةعندحىكائنكلوأن

عليهيكون،الفتراتبعضخلكلأوجيلكلخل!أو،السنة

نتأملعندما.عظيمتلفمنيعانىوأنليعيمظ!،يناضلأن

حرببأنالكاملبالإيمانأنفسنانواسىربما،النضالهذا

إ،به)ايحسخوفمنليسوأنه،متواصلةليستالطبيعة

3ةبالقومفعمايكونمنوأنعاجلا،يكونعموماالعوتوأن

ويتكاثر".الوجودشيبقىوالسعادة،والصحة

!لك.أصدقأناسنطعتنوألمنىكم)1(
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فيوهو،البشريةالضعفنقطأحمقمنيعدالرسولعلىالنارإطلاق

المقدمة.فيذكرتكماالتطورمعارضىمنقدرهالهاشريحةسلوكمنالأساس

منكانلوحتى".كحيواناتيسلكونسوف،اناتحيوأن!الأطفالالوعقمت

يتضمنلاه!ذافإن،الأخ!؟فياتانعداميشجعالتطور،تدريسأوالتطور،أنالحقيقى

يستطيعونلاالناسمنالكثيرينأنتماماالمذهلمن.زائفةالتطورنظريةأن

نأحتىبالغحدإلىشائعةالمغالطةهذه.البسيطةالمنطقيةالنقطةهذهاستيعاب

مدئبسبب(كاذبة)أوحقيقيةتكون)س(-*النتيجةعلىمبنية"حجةاسمها،لها

عليها.تترتبالتىللنتاثخكرهى()أوحبى

"نصورهيمكنناهدف"أرفع

؟تصورهعلىالقدرةلناثهـدف"أرفع!حقاهوالعليا"الحيوانات"إنتاخهـر

+روميو؟الروحانية؟الفن؟رفعةأكثرأهدافتوجدالاوحقا؟هدف؟"أرفع"

الحب؟).(؟السيستينمحراب؟الكوراليةالسمفونية؟العامةالنسبيةا؟اوجولييت

طموحاتلهكانتالشخصىتواضعهكلمعداروينأننتذكرأنعلينا

وكل،البشرىبالعقليتعلقماكلأنيرىالعالمعنالشاملرايهفىو!و.رفيعة

وكل،والموسيقىوالفلسفة،والرياضياتالفنونوكلالروحبة،ودعواناعواطفنا

أدتالتىنفسهاللعمليةمنتجاتنفسهاهئكلها،والروحانيةالعقليةالفذةالإنجازات

المتطورةالأمخاخبدونأنهعلىفحسبالأمريقتصرلاالعليا.الحيواناتإلى

عصرفىالفنانينلكباررائعةوايقوناتبصورومزين،الفاتيكانفيالبابافيهيتعبدمحراب)5(

)المترجم(.السقفصورةرسمالذ!انجلومايككأهمهمومنالنهضة
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قدالأمخاخأنهىبأكثر،المحددةالنقطة.والموسيقىالروحانياتوجودسيستحيل

الملكاتتلكانبئقتحتى،منفعيةلأسبابوقوةقدرةلتزدادالطبيعىانتخابهاتم

توفرهاالتىالتقافيةالبيئةفيوازده!رت،لذلكجانبىكنتاخوالروحيةالعقليةالعليا

البشريةالملكاتتشوهلاللعالمالشاملةالداروينيةالنظرة.واللغةالجماعيةالمعيشة

منبنوعتفسرهاأنهاحتىتزعملاأنهابل.مثينمستوىإلى"تختزلها"ولاالعليا،

التىمثلانفسهابالطريقةتكونكأن،خاصةبطريقةفرضيةتبدوالتىالمستويات

أنهافعلاتزعمولكنهافرضيا.تفسيراللثعباناليسروعمحاكاةالداروينيةبهاتفسر

مجردحتىيستحقلاأو-اختراقهيمكنلاالذىالغموضكذلكبعيداجرفتقد

الداروينيةقبلمازمنجودكللازموأنهبدلاوالذى-اختراقهمحاولة

.الحياةلفهم

الالنمؤذلكأتجاوزوسوفمنى،دفاعلأىحاجةفيليسداروينأنعلئ

حتىث!وأو،تصورهنن!تطيعهدفأرفعهوالعلياالحيواناتإنتاجكانإذاعما

إنتاخأتيحد!رو؟القضيةمحمولعنإذنماذاجدا.رفيع!دفمجرد

؟والموت،المجاعةوعلى،الطبيعةحربعلى"مباشرة"يترتبالعلياالحيوانات

اسذ!دفهمناإذالك1علىمباشرةيترتبفهو.يحدتث!ذانعم،هىالإجابة،حسن

الكثيرونيزالولا.عشرالتاسعالقرنانقضاءحتىيفهمهلمأحداأنإلا،داروين

ذلك.سببندركأنالصعبمنليس.فهمهفىيمانعونهمربماأو،يفهمونهلا

بعدمازمنفيتفسيرهوإمكانهوتفسهوجودناأنسنجدالأمر،فيفكرناإذا

واحدكلتدعوأنثاحتىحدلأقصىمذهلةحقيقةلظهوريرش!!أمر،الداروينية

القطة.!دإلىسريعاسآتىأبدا.ائما1كلعاحياتنافىالتأملإلئمنا
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أصلا"الحياةتفثتاكبفا

أحدقرأواممنتلقيتهاالتىالمحنقةالخطاباتعددتذكرعنلأعجزأننى

الأهميةبالغةعبارةإهمالتعمدتقدظنهمحسبلأنىليؤنبونى،السابقةكتبى

بابتهاجأتعمدهكذاألست".الخالقبواسطةانفئت"الحياةأنوهىداروينذكرها

داروينكتابأنالمتحمسونالخطابات!ذهكتابينسى؟داروينقصدتشويه

كتبتهاكماالجملةوردتالأولىالطبعةفي.طبعاتستفيإصدارهأعيدالعظيم

وأدخلالدينىالرواقضغطأمامانحنىقبداروينيكونقديفترضفيماهنا.

هناكيكنلمما.التاليةالطبعاتوكلالئانيةالطبيعةفي"الخالق"بواسطةعبارة

!ا،الأنواعأصل"عنبكتاباسلشثدعندمافإننى،أفعلهماضثجداقوىسبب

ثتهمننسختىأن!ومنهجزءقىثهـذاسببالأولئ.بالطبعةائما1استشثد

سيمونياىتشارلزلئمنحهاوقدمقتتياتى،أغلىإحدئهيالتاهـيخيةالطبعة

لهاالأولىالطبعةثتهأنثهـوأيضاالسببأنإلاأيضا.يرعانىالذلىصديقى

النخبةشبكةفىمدويةضربةأحدثتالتىالطبعةإنهاكبرلى.تاريخيةأهمية

الطبعاتفإن،لذلكوبالإضافة.الماضيةالقرونرياحبعيداودفعتالفكورية

.العامالرألىمجردمنأكثرهولماانقادتالنمادسة،الطبعةوخاصة،اللاحقة

الذينأولئك،مضللينكانواوإن،المثقفينالنقادلشتىالاستجابةداروينحاول

موقفه،عكسحتىبل،داروينتراجعالمحاولةهذهوفئ،الأولىالطبعةانتقدوا

فإنوهكذا.الأولالمقامفىصحيحةبالفعلكانتالتىالم!ةالنقاطمنعددفئ

الأولى.الطبعةفى"الخالق!ابواسطةفيهايردلم"اصلانفثت"فعبارة

دينيا.المتعصبالفكرلاسترضاءالمحاولةث!ذهعلىندمقدداروينأنيبدو

قال!وكر،جوزيفالنباتعالمصديقهإلى63\/1فيخطاباأرسلقإنه!كذا

أسفارمكلمصطلىحاستخدامىو،العامللرأىلإذعانىطويلاندمتأنى"علىفيه،

عنماشىءاظهور"أعنىالحقيقةفيكنتأنىحينفي،الخلقبمعنىالقديمالعهد
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داروينإليهيشيرالذ!"القديمالعهدأسفار"مصطلح.بالكامكمجهولةعمليةطريق

طبعةفيداروينفرنسيسشرحكماذلك،سياق.الخلقأو""التكوينهوهنا

لعرضمقالاأعارهلأنههوكرليشكريكتبكانأنهث!و،والدهلخطابات1887

"قوةعنباسمهيصرحلمالذىالكتابعارضفيهيتحدثلكاربنتر،كتاب

القديمالعهدأسفاربمصطلحاتإلاعنهاالتعبيرمنداروينيتمكنلم...خالقة

حتىنستغنىأنالآنينبغىأصلا".الحياةبهنفئت"الذىالأولىالشكلباعتبارها

فيماماذا؟فينفثأنهيفترضالذىالشىءثذاهوماأصلا".بهنفثت"الذىعن

ماذاولكن)1(،الحياةتنفسمننوعبعضإلىهىالمقصودةالإشارةفإنيفترض

يصبحواللاحياةالحياةبينالفاصللحدإلىالنظردققناكلماهذا؟يعنىأنيمكن

نوعبعضبهاأنيفترضكان،الحيويةذات،الحياة.مراوغةأكثربينهماالتمييز

عندماغموضاأكثرحتىيبو-حيوفجو!ربعضحيوى،خافقنبض!صفةمن

نأهكذايبدوا)2(.الحيويةالقودولثه)ش!،7)ث!،أ"مصطدحإلىالفرنسيةفيينتهى

"البروتوبلازم".يسمىمخمرسحرةشراب،خاصةحيةمادةمنصنعتقدالحياة

11المتحدىالأنستاذ،تشالنجر"الأستاذاسمهادويلكوأ،نعندروائيةشخصيةهناك

الأستاذهذااكتتمفوقدهولمز،شرلوكشخصيةعنللعقلمنافاةأكثرحتىهي

نراها،التىالقشرةهىمحارتهماردبحرقنفذمنتوعوكأنهاحية،الأرضأن

نأالعشرينالقرنمنتصفحتئالمعتقدمنكاننقى.بروتوبلارممنيتكونولبه

بينالفارقهكذا.الأمزيعدلموالكيمياء.الفيزياءتتجاوزالكيفحيثمنالحياة

اللاتينيةالكلمةمنتأتىح""الروكلمةبالنتف!ر.طويلزمنمنالحياةعزفقدالدينىالتراث1()

أنفه.في)نفث(نفخبأنالحياةفيهأضرمتمادملاأوالربصنعالتكوينسفرحسب"للنتف!مر".

هىو(،العربيةفى"الروح"كلمةمن)قرببة"رواتر"أو*رواح"هى"للروح"العبريةالكلمة

و"الش!ق".و"الريح""النف!مر!،أيضاتعنى

الاسئتباطأقدردائماظللت.برجسونهنرفالفرلسىالفيبسوف7091فيالمصطلىحهذاسك)2(

القطارية+.ابالفوةتدفعأنابدلأالحديديةالسككقطاراتبأنهكسلىلجوليانالساخر
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الأشياء"بالمعلومات".يتعلقأمرهووإنمابالمادةيتعلقأمراليسحياةواللاالحياة

دنا،فيرقميامشفرالمعلوماتهذهمعظم.المعلوماتمنهائلةكمياتتحوىالحية

سريعا.نرىسوفكما،أخرىبطرائقمشفرةقدرهالهاكميةأيضاتوجدأنهكما

المحتوىتنامىطريقةكبيرحدإلىنفهمنحن!،*وللحالةبالنسبة

الانتخاباسمالطريقةهذهعلىداروينأطلق.الجيولوجىالزمانعبرالمعلوماتى

للمعلوماتاللاعشوائىالبقاء:أنهعلىأكبربدقةنحددهأننستطيعونحن،الطبيعى

هذهأنالمتوقعمنأنيذاتهالواض!!منالبقاء.لذلكالجنينيةللوصفاتتشفرالتئ

يتعلقفيماالخاصالأمر.باقيةتظلأنإلئستنحولهاالخاصللبقاءالوصفات

نثاتيةلاسلسلةشكلفيوإنماالماديةبذاتهليسالوجودفىباقيايظلأنه!وبدنا

المتغايراتأنفيالسببهووهذاالتمص!،آلناءعارضةأخطاءتحدثالن!م!ح.من

المعلوماتبياناتقاعدةفإنوبالتالىسلفها،منبأفضلحتىباقيةتظلقدالجديدة

فيالتحسيناتهذهستظ!ر.الزمنبمضئنتحسنسوفءالبفلوصفاتتشفرالتى

علىللمحافظةاللازمةوالأجثزةالوسائلمنذلكوغيرالأفضل6الأجساشكل

وتمريرهادنامعلوماتعلىالحفاظأننجدعملياوتمريرها.المشفرةالمعلومات

تجرىنفسهداروينأبحاثكانتوتكائرثا.تحويهالتىالأجسادبقاءطبيعيايعنى

داخلهامنالمشفرةالمعلوماتوتكاثرما-،موجودةوبقائهاالأجساد،مستوىعلى

القرنفىإلاواضحةتجعللمولكنها،العالمعنالتماملرأيهفيمضمنةكانت

العشرين.

بيئاتحولللمعلوماتمستودعاالوراثيةالبياناتقاعدةتغدوسوف

التئالجيناتمررواحتىفيهاموجودينالأسلافظلالتىالبيئات،الماضى

الحاضربيئةبينالتشابهإليهيصلماوبمدىالوجود.فيالبقاءعلىساعدتهم

عرهذا"المولى"كلابفإنللشابه(،ماغالبا)وهىالماضىبيئةوبلنوالمستقبل
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الزمنفيللبقاءيفيدإرشاديةمعلوماتكتابأنهالنهايةقىيئبتسوفالوراثة

داخلواحدةلحظةأىعندكامناالمعلوماتث!ذهمستودعسيبقى.والمستقبلالحالى

إعادةوتتمجنسياالتكاثريكونحيث،الطويلالمدىعلىأما،الفرديةالأجساد

الوجودفىالبقاءتعليماتبياناتقاعدةفإنللآخر،جسدمن!لأولتوزيع

.للنوعالجينىالمستودعفىستكون

بياناتقاعدةمنعينةسيكونواحد،جيلأىفيواحد،فردكلجينوم

أسلافهاعوالمبسببوذلكمختلفةبياناتقواعدالمختلفةنواعلا6ستكون.النوع

حوللمعلوماتستشفرالجمالجيناتمستودعفئالبياناتقاعدة.المختلفة

للخلدالجينيةالمستودعاثفى"*ولفيها.الوجودفيالبقاءوطريقةالصحارى

!*ول،الرطبةوالتربة،الظلامفيالوجودقيللبقاءاتوإشاتتعليماتسيحوى

الحيواناتحولمتزايدةمعلوماتسيحوىالمفترسينجيناتمستودعاتفي

في!لاولأماعليها.البراعةفيالتفوقوطريقةالمراوغةفيوحيلها،الفرائس

الحيواناتحولمعلوماتيحولىأدتإلىيتوصلفإنهالفرائسجيناتمستودعات

المنمتودعاتكلفي!*ولالجرى.فىعليعاالنقوقومزاوغتهاوطريقةالمفترسة

الخبيلة.غزواتهامقاومةوطريقةالطفيلياتعنمعلوماتيحولىالجينيه

هيالمستقبلفيالبقاءأجلمنالحاضرمعالتعاملطريقةعنالمعلومات

معلوماتلشمجيلالواضحةالطريقة.الماضىمرتجمعمعلوماتبالضرورد

أبخسادفي!*ول!اللاعشوائىالبقاءهيالمستقبلفيلتستخدمالماضى

نأعلى.الأولية5*ولبياناتقاعددبناءبهيتمالذىالطريقهووهذا،السلف

استخدامهبهايمكنبطريقةالماضىأرشفةبهاتتمأخرىطرائقثلاث!ناك

المناعى،بالجهازهيالثلاثالطرائقهذه.المستقبلفىالبقاءفرصلتحسين

أدواتوكلوالرئات،جنحةل!6مصاحبةفىيحدثالتقافة.والعصبى،والجهاز
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النهايةفىيتمثلالمعلوماتلجمعالثانويةالنظمهذهمنواحدكلأنالأخرىالبقاء

نسميهاأننستطيع!.*ولالطبيعىالانتخاب:الأؤلىالنظامبواسطةمنمبقائمثلا

الأربع.ات""الذاكربأنهامعاكلها

علىكتبتوقد،السلفبقاءلتكنيكات!*ولمستودعهيالأولىالذاكرة

بياناتقاعدةأنوكما.للنوعالجينىالمستودعنسميهاالتىالمتحركةالبردىلفافة

معها،البقاءوطريقةالسلفلبيئاتالمتعاودةالتفاصيلتسجلالموروثة5*ول

بالنسبةنفسهالشىءيفعل"الثانية*الذاكرة،المناعةجهازأننجدتماماذلكفبمل!

بالقرد.الخاصالحياةزمنأثناءالجسدتصيبالتىالأخرىوالأضرارللأمراض

فريدةقاعدةهيإزاءهاالبقاءوطريقةالسالفةالأمراضعنللبياناتالقاثذ!!ذه

بالأجسامنسميهكاالتىالبرولتناتمنذخيرةمستودعفىسحلتوقدفردلكلخاصة

مرضجرثومةلكلالمضادةالأجساممنواثةعئ!يردتوب-المضادة

السابقة"الخبرة"بواسطةيدقةحيكتوقد(،للمرضمنمببدقيق)كائن3"،3،ا(ح!إ)ول

ملفىالجديرلىوالحصبةمرضأصابتى.المرصتجرثومةتميزالئىالبروتيناتمع

الذكرياتتجسدتوقد"الخبرة"،ثهـذهجسمى"يتذكر".جيلىفيالأطفالمنالكثيرين

بىالخاصةالشخصيةالبياناتقاعدةلباقىمصاحبة،المضادةالأجسامبرولتباتفي

،الأطفالبشللقطأصبلمأنىالحظلحسن.عليهمالتغلبسبقالذيرالغزاةعن

كاذبةذكرياتيزرعالذىاللقاحاتتكنيكببراعةابتكرفالطبعلمأنعلى

"يظن"جسمىلأن؟الأطفالبشللأبداأصابلنقطالجسممنهايعانلملأمراض

عندىالمناعةجهازبياناتقاثةخثزتوقد،الماضىفيبهأصيبقدأنه

خقنبأنالمضادةالأجسام!هلتصنع"خداعها"وتم،الملائمةالمضادةبالأجسام

علماءشتىأبحاثبينتهما،اللبيفتنمما.الفيروسمنمؤ،يةغيربنسخةالجسم

هيئنيتقدالمناعئالجهازبياناتقاعدةأنمن،نوبلجائزةعلىالحاصلينالطب

عشوانى.اللاوالانتخابالعشوائىالتغايرمنداروينيةشبهعمليةبواسطةنفسها

افى؟



قدرتهاأجلمنللأجساماختيارايكونلاالحالةهذهفياللاعشوائىالانتخابأنإلا

تغلفأنعلىقدرتهاأجلمنالجسم"داخل"للبروتيناتاختيارهووإنماالبقاء،على

أخرلى.بطرقمفعولهاإبطالأوالغازيةالبروتينات

:الذاكرةكلمةنستخدمعندماعادةفيهانفكرالتىتلكهىالثالثةالذاكرة

للآننفهمهالمميكانزماتأمخاخناتستخدم.العصبىالجهازفيتقبعالتىالذإكرة

الأجسام"لذاكرة"موازاةفىالسابقةللخبراتبمخزونللاحتفاظوذلككاملا،فهما

يمكننا)فثذهالسلفونجاحاتلوفيات!*ولاذاكرة"والسابقةاض!للأمرالمضادة

طريقعنتعملأشكالهاأبسطفر؟4الثاناالذاكرة5(0*ولذاكرةنعتبرهاأن

للانتخابآخرقياسىملروكأنهانعدهاأنيمكنوالخطأالتجربةمنعملية

هذهشتى.بأفعالالقيام"يحاول"فدفإنهالطعامعنحيوانيبحثعندما.الطبيعى

مثلأتهاإلاللكلمةالجازمبالمعنئعشوائيةتكنلموإبئ،التجريبمنالمرحلة

فىهوالضبيعىالانتخابمعبالقياسالتمائروجهالجينى.للطفرمعقولقياسى

الئملبى(.التعزيز)ألىوالعقوباتلإيجاب!()التعزيزالمكافآتنظاحمأ!ا"التعزيز"،

العثورالنهايةفيعنهينتخ)تجربة(الميتةالشجرأوراقتقليبمثلف!!إجراء

الجهازلدى)مكافأة(.الأوراقتحتتختبئكبانحمارودويبةخفاكن!يرقاتعلى

فعلأىيكزر.أنلجبغى،مكافأةتتبعهتجريبىفعلأى:تقوكقاعدةالعصبى

فعلثهـومتلا،كالألم،عقابيعقبهأنذلكمنالأسوأأوشىء،لايعقبهتجريبى

يكرر".ألاينبغى

الداروينيةشبهالعمليةهذهمنكثيراأبعدمدىإلىتذهبالصحذاكرةأنإلا

تتالالتىالأفعالعلىالذخيرةمستودعفيعشوائياتبقىأنإلىتؤدىالتى

لأنهنابناحاجة)ولاالصحذاكرة.العقابتنالالتىالأفعالمنوتتخلص،المكافأة

على،تكون(للكلمةالأنساسىالمعنىهيالمخذاكرةلأنالتنصيصأقواسنضع
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مشاهدتحوىفهىمعا.والحيويةالسعةبالغةالبشريةالأمخاححالةفيالأفل

تحوىفهئ.الخمسالحواسلكلتصوراتنتيجةداخليةصورفىتتمئل،تفصيلية

.والكلماتوالقواعد،،الاجتماعيةوالعادات،والنغمات،والأماكن،الوجوهمنقوائم

استدعائها،فىالكلماتأبذللأنبىحاجةلاوهكذا،داخلكمنجيداتدركهاوأنت

فيالتىالكلماتمعجمأنوهىملحوظةحقيقةعنملاحظةأذكرانعدافيما

،القراءةعنديدكمتناولفىالتىالكلماتوقامولمرهى،الكتابةعنديدىمتناول

قاعدةفىيقبعكلاهماكبير،حدإلىيتطابقانالافلعلىأويتمائلانواللذين

فىالكلماتيركبالذىالنحوىللجهازمصاحبةفيالشاسعةالعصبونيةالبياتات

شفرتها.ويفكجمل

ذاكرةأفرختقدالصخ،فيالتىالذاكرةالتالثة،الذاكرةفإن،لذلكبالإضافة

للأحداثسجلمجر!منأكترهومافتحومخىفيالبياناتقاعدةرايعة،

عنديحدهاماهوكانثذاأتمنالرغمعلى-الئحخصيةحياتىفيوالأحاسيس

السابقةالأجيالمنتورثجماعيةذكرياتعلىمخنايحتوىأصلا.المختطور

حالياأو،الكتبفيآو،بالكلامشفاهاشمليمايتمفهىالوراثى،الطريقغيرعن

أولئكبسببكبيرحدإلىأغنىثمووأنتأنافيهنعيشالذىالعالم.بالإنترنت

نيوتن:البشريةالثقافةبياناتقاعدةفوقآثارهمونقشواقبلنامنرحلواالذين

جترراي!،وإخوانستيفننمونوالخنالمحن!،باحوشتاينبك،شكسبيروماركونى،

داروين.بالطبعهناكثملى)!(.وبرنرز-نيومانفونةوأينتمتينكورىوسولك

تمللبقاءلجهازشاسعةفوقيةبنيةمنمظاه!رأوجزءهيكلهاالأربعالذاكرات

.!كهـ*!اللاعشوائىللبقاءالداروينيةالعمليةبواسطةوأساساأصلابناؤه

)المترجم(.العربيةالحضارةفىعينالمخنرووالموسيفيينوالأدباءالعلماءلكبارأسماء)*(
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واحد*شكلأوقليلةأشكال"فى

كبيرحدإلىواثقونفنحنالآنأما،آرائهفيالتحفظفيمحقاداروينكان

لديناواحد.سلفمنكسلالةتنحدرالكوكبهذافوقالحيةالكائناتكلأنمن

كلهاتتطابق،شاملةالوراثيةالشفرةأنو!و،العاشرالفصلفيرايناهالذىالدليل

هناك.والفيروسات،والأركياتوالبكتريا،،والفطريات،والنباتات،الحيواناتعبر

الئلاثةالحروفذات!لاولكلماتترجمةبواسطتهوتتم،كلمة64منقاموس

توقف"أوهنا"القراءة"ابدأتعنىواحدة،ترقيموعلامةأمينيا،حمضاعشرينإلى

أينمانفسههوموجودوالستينالأربعبكلماتهالقاموسوهذاهنا"،القراءةعن

نأمنأهميةأقلهماالنينأووا!ااستلناءعدا)فيماالأحياءممالكإلىنظرت

اسمهاخماذةغريبةمبكروباتاكنشافنمفدأنهمئلافلنااإإالنعمبم(.بقوضا

،البروتيناتتنمتخثملاأومطلقا،دناتنمتخدملا3؟"،ا+الأ.*حلأولح،5"5"الطائشات"،

الأمينيةالأحماضمنمجموعةمنمعاتحيكهاولكنهاالبروتيناتتستخدمأنهاأو

هناولكنهدناتستخدمأنهاأو،المألوفةالعشرينالأحماضمجموعةعنتختلف

الكلماتذىنفسهبالقاموسليستولكنهاثلاثيةشفرةأنهاأو،ثلاثيةبشفرةليس

نأنطرحأنأمكننالربما،الشروطهذهمنبأىالإيفاءتمأنهلو-والستينالأربع

.الحياةلسائرأخرىومرد"الطائشات"أجلم!مرة:مرتينأصولعاانبلنهتالحياة

اكتشافقبليعرشهفردكلكانومابل-يعرفهداروينكانماكلمنالرغمعلى

أضفيتاالتىالخواصلهاموجودةكائناتبعضرهناككانربماأنهإلا-!*ول

تبريرها.يمكن"قليلةأشك!افيجمارتهفإنالحالةثذهوفى"الطائشات"،على

علىيقعاأنمعااستطاعاقدللحياةمستقليناثنينأصلينأنالممكنمنهل

يكونحتىحد.لأقصىالمرج!!غيرمنهذا؟الستينوالأربعالكلماتشفرةنفس
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الشفراتتفوققويةمزاياحالياالموجودةللشفرةيكونوأنبدلامعقولا،ذلك

لهذهيتجهالتحسنأوجهمنتدريجىتصاعديوجدأنعندهاويجب،البديلة

غيرمنهماالشرطينهذينكلا.الطبيعىالانتخابيشملقهتدريجىسلم،الشفرة

"متجمدة"صدفةهيالوراثيةالشفرةأنمبكراكريكفرنسيسطرح.المحتمل

أمرذلكعلىالاستدطدتغييرها.يستحيلأويصعبحتىمكانهافيتستقرإنما

الجيناتفيالطفراتيقابل)مانفسهاالوراثيةالشفرةفيطفرةأى.الا!تماميثير

وإنما،واثمكانفىفحسبليسكارثى،تاثيرالتوفىلهسيكونلها(تشفرالتى

قدوالسئينالأربعالقامونسكلماتمنكلمةأىأنلوكله.الحىالكائنخ!يرمن

بروتينكلفإنمختلفا،أمينياحمضاتعيقأنإلىتصلبحيثمعناها،منغيرت

مدىعلىكثيرةأماكنفيذلكيكونوريماالتو،فىيتغيرسوفالجسمفيتقريبا

نأإلىأوساق،منهونالظيلأنإلى!ثلاتؤدىربماالعاديةالطفرة.طوله

الشفرةفىالتغيرولكن،قتامةالعينلونتزيدأنأوأقصرالأجنحةأحديصبح

يؤدلىوثتاكله،الجسمفيالتوفيشىءكليغيرأنهفيسبقعمايختلفالوراثية

الطرائقعنبارعةاقتراحاتالمختلفونالمنظرونيطرح.كارثةظثورإلى

بهيستشهدكمافيكا،يحثثقدطرائق:الوراثيةالشفرةبهاتتطورفالتئالخاصة

منكلههـتافيمامعالمتجصة.الصدفةث!ج"يذوب"أنبحئم،أوراقإحدفمن

شفرتهفحصتحىكائنكلأنتماماالمؤكدمنأنأعتقدأنئإلا،للاهتمامإثارة

يبدوماكانم!اواحد.مشتركسلفمنكسلالةمنحدركائنه!وإنماالوراثية

منالأساسفىتوضعالتىالمستوىالعاليةالبراهـجفياختلافأوإتقانمن

نفسها.الماكينةبلغةمكتوبةأساسهافىكلهافهى،المختلفة3الحياأغمكال

قدأخرلىماكينةلغاتهناكتكونأنإمكاننستبعدأنبالطبعيمكننالا

أبدى.الطائشةلميكروبالئالمرادف-مندرضهالآنهيأخرىكائناتفينشأت

إنلنرىصارمةبدقةننظربالفعلأنناوهىمثمة،نقطةدافيزبولالفيزياءعالم
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لموأنها(الكلمة!ذهيستخثملمبالطبعهو)وطائشةميكروباتأىتوجدكانت

بأنيقرودافيزكوكبنا.فيناءحصنبعضفئتترصدتزاللاولكنهاتنقرض

أخذالذىالرجلحكايةنوعايشبهبما-يحاجولكنهجدا،المربحبالأمرلين!ثذا

سقطت.حيثعنهايبحفاأنمنبدلاالشارعفيمصباحتحتمفاتيحهعنيبحث

فوقبأحكامالأمرهنانبحثأككثيراوالأرخصالأسثلمنأندآفيزفيقول

ابالىلن،نفسهالوقتفى.هناكلنبحثأخرلىلكواكبنسافرأنمنبدلاكوكبنا

أشكالكلوأنشئء،أىيجدلندافيز6الأستابأنالشخصيةتوقعاتىأسجلعفما

تنحدروكلهانفسها.الماكينةشفرةشمتخدمالكوكب!ذافوقالموجودةالحياة

واحد.سلفمنكسلالة

حسبيدوريظلهذاكوكبنا"بينما

الثابت"الجاذبيةقانون

بزمننفهمهاأنقبلوذلكحياتناتحكمالتىلكوراتمتنبثينكبشرظللنا

الفضاء،فيشبحالتىالأجرام.النهار/الليلدورةهيالدوراتث!ذهأوضصح.طويل

لأنطبيعىميللديهايكونبية،1الجافانونحسبأخرىأجرامحولذورالتىأو

هذهأحدليسكوكبناولكنلذلكاستثناءاتهناكبها.الخاص!محورهاحولتلف

فيماكوكبنا)كانساعةوعشرينأربعالآنهيكوكبنادورانفترة.الاستثناءات

ثمالنهاريأتىعندماالدورانثهـذانخبربالطبعونحنآكبر(بسرعةيلفمضى

الليل.يتبعه

تجذبكقوةأساساللجاذبيةننظرفإننانسبيا،كبيرجرمفوقنعيشكنالما

كماالجاذبيةولكن".الأسفلكاتجادنخبرهماوهذا،الجرمهذامركزتجاهشىءكل

،مفى؟



فىكلهالكونفىالأجرامتبقىأنهاوهو،شاملتأثيرلهامرةلأولنيوتنفهمثا

اثناءللئصولالسنويةالدورةفيهذانخبرنحن.أخرىأجرامحولدائمشبهمدار

مائلمحورحولنفسهعلىيلفكوكبناكانلما)1(.الشمسحولكوكبنادوران

وليلاأخولنهاراذلكبسببنخبرفإننا،الشمسحوكالدورانلمحوربالنسبة

نعيشأننايتفقالذىالكرةنصفمحورفيهايكونالتىالسنةنسفأثناءأق!حر

أيضانحنايصيف.فيلذروتهاتصلالتىالفترةوهىاطشمس،اتجاهلمائلاعليه

التىالفترةوهى،السنةمنالآخرالنصفأثناءأطولوليالىأقصرنهارانخبر

الشمسأشعةأننجدكرتنا،نصففيءالشقأئتاءبالشتاء.ذروتهاعندنسميها

غورا.أصلبزاويةتفعفهفإنجها،حاكبأىذل!ىستفعلكانتإنعلينا،تسقطعندما

الأشعةتغطيهبمابالمقارنةهيشتويةشمسأشعةتنشرالمائلةالزاويةهته

المتلقىللطرفيصلعفماأونسع.مساحةوتغطىلآطافةأقل،الصيففيالمماثلة

النرودة.فيبزيادةيخه!فإنهمرب!!بوصةلكلبالنشةأقكفونوناتعد!

النهارأقل.ضو!ياتمتيلاتعنىالخضراءالتمجرلورقةبالنسبةالأقلالفوتونات

النهاروفىوالحميف،الت!تاءفيحياتنا.نفسهالتأثيرلهماالأطولوالليلالآقصر

التكو!نسفرقالومثلما-ارويك1فالمثلماتماماهيبدوراتمحكمة،والليل

نهاية)لمحىالملحقفىالموتقالرأفاستطلاعإلىأعودعندمامرعببذهولإحساسريتملكنى)1(

هذايطرحعندماصؤلمسنعلىأضغطأوحكةموضعأخمشوكأننىفأح!ر(،الأولالجزء

الأرضرأنويعنقدون،السنةتكونهمايعرفونلأالبربطانيينالأفرادمنه/ه91أنالاستطلاع

نسلةهناكالنمنة،تكونهمايف!ونمنبينحتىبلشهر.كلفىمرةالشصرحولذور

لنصفشوفينيةفبهعنيفبتعصبمفترضين،الفصولفيالسببأفرادهايفهملاأكبرمنوية

منهابعدأقصىوعلىبونيوفىللشم!مرقربأقصىعلىنكوتأننا،الشمالىالكرة

ديسمبر.فى
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والحر،والبردوالحصاد،البذورأوانيتوقفلن،باقيةالأرضدامت"ما:قبله

."والليلوالنهاروالشتاء،والصيف

هذهكانتوإن،بالحياةمهمةعلاقةأيضالهاأخرىلدوراتوسيطالجاذبية

تابعةأقمارلديهاالتىالأخرىالكواكبعنتختلفالأرضوضوحا.أقلالدورات

نسميهكبيرا،واحداتابعالديهاأنفيتفقالأرضأما،صغيرةتكونماغالبا،كثيرة

ذاته.هوعنهنافجقدرهلهجذبياتأثيرايمارسلأنيكفىبماكبيرالقمرالقمر.

نسبياالسريعةالدوراتفيفقطليس:والجزرالمددروةفيأساساهذانخبرنحن

فئالأبطأالشهريةالدوراتفيئأيضاوإنمايوم،كلفيوجزركمدتأتىالتى

القمروتأثيرالجذقيالشمستأثيربينالتفاعلعنتنفجوالتى،المحاقوعندالربيع

للكائناتخاصةأهمبةلهاوالجزرالمدمنالدوراتهذهالشهرف.إورانهفى

هناككانإذاعمامعقوكنحوعلىالناسشماعلماوكثيرا،والساحليةالبحرية

دوراتنافىباقيةتزاللاالبحريةلأسلافنا3""؟بمأس!ءحنوعيةذاكرةمنضرب

منالنوع!ذا!مناكأنإلا،الاحتمالبعيدأمرا!ذايكونقد.الشهريةالتكاثرية

قمرلدينايكنلملوحياتناي!استختلفالتىالطريقةفىنفكرعندماالمئيرالتأمل

نأ،معقولطرحأنهأخرىمرةأرئمايطر!،منحتىهناكبلحولنا.يدور

مستحيلة.تكونالقمربدونالحياة

أحدأبقتالأرضأنلو؟محورهحوليلفيكنلمكوكبناانلوماذا

الأرضتصففإنتجاهنا،القمريفعلكما،الشمسإلىدائمايتجهوهووجهيثا

دائمليللهالذىالنصفأنحينفىحارقا،جحيماسيكوندائمنثهارلهالذى

المنطقةفيموجوددالحياةتبقىأنيمكنهل.تحملهيمكنلابمابارداسيكون

فىعميقامدفونةالحياةستوجدربماثلأو،الشفقضوءحيثبين!افيماالخلفية

لوولكن،كهذهمواتيةغيبرظروففيأصلاالحياةتنشأأنفىأشكأنا؟الأرض
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وقتا!كذاهناكسيكون،تتوقفحتئمحورهاعلىلفهاتدريجياسيقلالأرضأن

تكونالوجود،فيكائناتتنجحأنالمعقولغيرمنوليس،تكيفيحدثلأنكافيا

البكتريا.مننوعبعضالأفلعلى

مائل؟غيرمحورحولولكننفسهاعلىتلفكانتالأرضأنلوماذا

دورةهناكتكونلنمستبعدا.أمراالحياةوجود،سيجعلهذاأنأظنلا

العرضخطعلىدالةوالشتاءالصيففصلظروهستكون/شتاء.صيف

تعيشالتىالكائناتتخبرهدائمافصلاالشتاءسيكون.الزمنعلىوليسوالارتفاع

ذلكيجعللأنسبباأرىلست.الجبالفىعالياأو،القطبينمنلأىمقربةعلى

إئارةأقلستكونفصولغيرمنالحياةأنإلامستبثا،أمراالحياةوجود

بدلاالستةمنمعينوقتعندللتزاوخأو،للهجرةحافزهناكيكوقلن.ل!لإهتمام

للبياتأو،الإهابأوالريشلطرحأوالنمجر،أوراقلتساقطأو،آخروقثأىمن

.الشتوى

منمتحيلةستكونالحياةفإننجم،حولمطلقايدورلاالكوكبكانلوأما

فيئ،المظلم-الفراغخا!الاندفاع!ونجمحولللدورانالوحيدالبديل.بالكامل

الطاقةمصدرعنوبعباوحيداالكوكبويكون،المطلقالصفرمنتقربحرارة

مؤقتاذلكويكونالتيار،لأعلىقطراتقيتنسابأنمنالحياةيمكنالذى

حسبفيور"يظلداروينعبارة.الجارفالحراريةالديناميكاسيلضدوموضعيا،

وقتمرورعنللتعبيرشاعريةوسيلةمجردمنأكثر!ى"الثابتالجاذبيةقانون

تخيله.يمكنلانحوعلىينقطعلابتواصليمتد

نن!بياثابتةبمنمافةبعيدايظلأنالأجرامأحديستطيعلأنالوحيددالطريقة

الحيزفيهناك.النجومأحدحولهـارفىيكونأنهيللطاقةمصدرعن

بالحرارةمغمورةمحددةمنطقة-لذلكنموذجىمثلوشمسنا-نجملأفالمجاور
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عنبعيداالفضاءفيالتحركمعممكنا.أمراالحياةتطوريكونوفيهاوالضوء،

قانونحسبذلكويكونيواء،لا6الصالحةالمنطقة!ذهسريعاتتضاءل،النجم

يكونلايتناقصانعندماوالحرارةالضوءأن!ذايعنىالشهير.العكسىالتربيع

هذهمربعمعيتناسبوإنما،النجمعنالبعدمسافةمعمباشرتناسبفىذلك

نتخيلدعناهكذا.يكونوأنبدلاالأمرأنفىالسببإدراكالسهلمن.المسافة

الطاقة.النجومأحدعندمركزهاويكونقطرهانصفيتزايدالمركزمتحدةكرات

و"تتشارك"الدوائرإحدىمنالداخلفوقتسقطسوفالنجممنللخارجتشعالتى

الكرةسطحمساحة.للكرةالداخليةالمساحةمنمربعةبوصةكلبالتساوىفيها

)أ(الكرةكانتإذاوهكذاتلميذ)1(.أىيعرفكماالقطرنصفمربعمعتتناسب

فيلاالفوتوناتمننفسهالعددفإن)ب(،الكرةبعدمسافةبضعفالنجمعنتبعد

نأفيالسببك!وهذا.أمثالبأربعةأكبرمساحةعبرفيه"التشارك"يتموأن

حرارتثماتكون،الشمسيةمنظومتناداخلأقصىعندالكوكبين،والزهرةعطارد

باهـدةتكونويورانوس،نبتوتمثل،الخارجيةالكواكبأنحينفي،حارقة

العميق.الفضاءوظلامبرودةمثلفيتكنلموإن،ومظلمة

يمكنلاالطاقةكانتوإنأنهعلئالحراريةلكيناميكاالثانىالقانونينص

المنظومةفىيجببل-تصبأنيمكنهاأنهاإلا،تفنىأتولاتستحدثأن

بأدتالقوليعنيهماه!ووهذاالمفيد:الشغلأداءعلىقدرةأقل-تصبحأنالمغلقة

يرادفماأو-لأعلىالكاءضصحمئلأمورا"الشغل"يتضمن.تتزافي"الأنتروبيا"

فياستثدامهثمالكربونأكسيدثانئمنالكربوناستخلاصو!وكيميائيا،ذلك

لذينالتوصليمكنلاعشر،الثانىالفصلفىإيضاحهسبقكما.النباتأنسجة

طاقةمثلاتكونكأ!تدخلها،بطاقةالمنظومةغذيتإذاإلاالفذينالإنجازفي

الإفليدية.بالهندسةإثباتهويستطيعأهـتلميذيعرفكما1()
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فيوالنشاالن!كرتركيبعمليةلدفعشمسيةطاقةأو،للمياهمضخةلدفعكهربائية

ينسابأنإلئسينحوعندهافإنه،التلقمةإلىالماءضخيتمإنما.أخضرنبات

هكذاتستطيع،مياهساقيةلتدفعلأسفلتدققهطاقةبعضاستخدامويمكن،التلأسفل

بعضيضخلأنكهربائيامحركاذفعأنبدورهاشمتطيعالتىالكهرباء،تولدأن

بعضدائمايفقدسوه!الماءمنبعضافحسبيدفعولكنه:التللأعلىثانيةالماء

حركةماكيناتوجودالمستحيلمنفإنهكذاقط.تفنىلاولكنها-الطاقةمن

دوجماتيكىنحوعلىنقولهانظلأننستطيعلاعبارة)وهذهتنقطعلامستمرة

(.ينبغىممالأكثر

تفاعلاتبواسطةالهواءمنالكربونيستخلصأنالحياةكيمياءفييحدث

حرقةيمكنالكربونوهذا".التل"أعلىتجاهبالشمسمدقوعةالنباتاتفىكيميائية

بالمعنىالكربوننحرقأننسثطيعنحن.الطاقةمنبعضلإطلاقالنباتاتفي

شمسيةطاقةأنهعلىهكذافيهتفكرأنويمكنكفحم،شكلفيوهوللكلمةالحرفى

زمنمنماتتلنباتاتالشمسيةالألواحبواسطة!ناكوضعهتمفلأنهمخلزنة؟

تنطلققدالطاقةأنأو.السابقةالأزمنةمنوغيرهالكربوناتىالعصرفيئطويل

المصنوعةالكربونمركبات.الفعلىالاحتراقفىممابأكلرمحكومةبطريقة

التىالحيواناتأوالنباتاتخلاياسواء،الحيةالخلاياداخلببطء""تحترقبالشمس

)إدخ.(.النباتاتتأكلالتىالحيواناتتأكلالتىالحيواناتخلاياأو،النباتاتتأكل

تعطىفإنها،للكلمةالحرفئبالمعنىلثبفيالمركباتتلكتتفجرأنمنبدلا

محكومةبطريقةلتعملاستخدامثايمكنبحيثبرقةمنسابةتقطروهىطاقتعا

سيفقدالطاقة!ذهمنبعضاأنالمحتممن.الكيميائيةبالتفاعلات"لأعلى"لتدفع

أمراو!ت،دائمةحركةماكينةكينالأصب!هذايحدثلملوفإنهوإلا-كحرارة

1(.كتيرذلكنرددلأن)ولاداعىمستحيل
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علىقادرةأشكالمنباطرادتنحدرأنلهايحدثتقريباالكونطاقةكل

فيهاتجاهفىللمستوياتتسويةهناك.أدانهعلىقادرةغيرأشكالإلىالشغلأداء

فيالنهايةفئكلهالكونيستقرأنيحدثحتئيستمرانسوفوتمازجاستقرار،

أنهإلا(.للكلمةالحرفى)بالمعنىأحداثبلاحالة،المتسقة"الموت"حرارةمنحالة

هناكيكون،المحتومةالموتحرارةحالةتجاهلأسفلمنحدراالكوناندفاعأثناء

الاتجاهفيمحليةصغيرةمنظوماتبدفعالطاقةمنصغيرةكمياتتقوملأدقمجال

فوقمياههاتسقطانلاحقاتلبثلا،كسحبالسماءإلىالبحرمياهترفعالمضاد.

المياهسواقىتدفعأنتستطيعوأنهار،جداولفيلأسفلمنهالتنحدر،الجبالقمم

ئدفعبالتالى)والتىالمياهترفعالتىالطاقة.الكهربائيةالقوىمحطاتأو

للقانونانتهاك!ذافيليسالشض.منتأتىالقو!(محطاتفىبيناتالتوت

شيئاالشض!طاقةتفعل.الشمسمنالآتيةبالطاقةمستمرةتغذيةهناكلأن؟الثانى

"لأعلى"محلياالكيميائيةالتفاعلاتفتدفعالخضراء،النباتأوراقفىلذلكمتمابها

أنهأوالتهاية،فبئالنباتيموت.النباتوأنسجةوالسليولوزوالتشاالسكرلتصنع

لأنالمحلتنمةالشمسلطاقةفرصةهناكتكون.الحيواناتبواسطةأولأيؤكل

معقدةطويلةطعامسلسلةوخلال،عديدةلمنحدراتتسلسلخلربرقةتنساب

تطيلالتئالحيواناتأوللنباتاتالفطرفأوالبكتيرىالتعطنقىذروتهاإلىتصل

ذلكويكون،الأرضتحتبعضهايحتجزقدالطاقةهذهأنأو.الطعامسلسلةمن

لحالةللاتجاهالعامةالنزعةأنإلافحم.شكلفيبعدهاثمحث).(شكلفىأولا

ومن،الطعامسلسلةمنحلقةكلفييحدثآبدا.تنعكسلاالنهائيةالموتحرارة

منبعضاأن،خليةكلداخلالمنحدراتسلسلةلأسفلتننمابقطرةكلخ!ير

يكفى،حسن...أمرالدائمةالحركةماكينات.الفائدةعدممرحالةإلئينحدرالطاقة

)المترجم(بالماء.جزئياالنباتبتحلليتكونمتفحمنصفنباتىنسبجالحث)5(
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أرثرللسيرالرانعةبالمقولةالاستشهادعنأعتذر1\لن!ولكنى،قولهتكرارسبقما

كتبئأحدفيالأقلعلئمرةبهااستشهدتوالتى،الموضوعثذا)5(عنإدينجتون

السابقة:

الكونشالمفضلةنظريتكبأنأحدهمعليكأشار"إذا

إلىبأكثريسىءهذافإن-ماكسويلمعادلاتمعتتفقلا

هذهتناقضملاحظاتهناكأنؤجدإذا.ماكسويلمعادلات

أنهمأحيلألايحدثالتجريبيينهؤلاءفإنحسن،-المعادلات

نظريتكأنؤجدإذاأما.يصنعونمابالفعلينقنونلا

أستطيعفلن،الحراريةللديناميكاالثانىالقلألونمعتتعارض

الانهيارإلاذلكإزاءفعلهيمكنماليس؟أملأىفيكأنجتأن

11.الذل"عمقإلر،

تئناقضرالتطورنظريةأن،بالفعلكثيرايقولونكما،التكوينيونيقولعندما

أنممنأكثرشيئالنايقولونلابذلكفإنهم،الحراريةللديناميكاالثانىالقانونمع

هناكليسالتطور(.يفهمونلاأنهمقيلمننعرف)نحنالثانىالقانونيفهمونلا

الشمس!بسببوذلكهنا،تناقض!أى

إلىئرتفعالتىالمياهعنأوالحياةعننتحدثكناسواءكلها،المنظومة

الثممس.منللطاقةالمطردالانسيابعلىالنهايةفىتعتمد،ثانيةلتسقطالسحب

تخالفلاتأكيدبكلوهى-والكيمياءالفيزياءقوانينأبداتخالفلاالشس!طاقة

قوانينومطلمداث!نةاللازمةبالقودالحياةتمدذلكأثناءوهى-الئانىالقانونأبدا

-)1882إدينجتونستانلىأرثرسير)+(

)المترجم(

الفلكية.الفيزياءفيمشغوربريطانىعالم91(؟ث
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وئوهم،وجمال،وتنوعتع!،فيهاهائلةفذةمنجزاتلتطويروالكيمياءالفبزياء

نفسهالتو!مهذايفرضقصد.عنوتصميماحتمالعدمإحصائياهناكبأنخارق

مثفعاداروي!تشارلزأتىحتى،قرونطيلةعقولناأعظمخدعأنهلدرجةبقوة

عملية:محتملغيرهومالكلمضخةالطبيعىالانتخاب.الأحداثمسرحإلى

الأقليةتلكعلىيدهيضعمنهجىنحوعلىوث!وإحصائيا.محتملغيرهوماتولد

خطوةويراكمهاالوجود،فيالبقاءيتطلبهمافيهاالتىالعشوائيةالتغيراتمن

للتطورالنهايةفىيتمحتىتخيلها،يمكنلازمنيةآمادعبرالصغربالغةفخطوة

ومداهاارتفاعهاأنيبدوقممإلىويصل،والتنوعالمحتملغيرجباكيتسلقأن

مضخة".المحتملغير"جبلأسميتهالذىالمجازىالجبلقممحدود،أىيعرفانلا

غير"جبللأعلىالحىالتعقدتدفعالتىالمححمل،لغيرالطبيعىالانتخاب

الجبللقمةالماءترفعالتىالشمسلطاقةإحصائىمرادفمننوعهيالمحتمك"،

محليايدفعهاالطبيعئالانتخابلأنإلاعظيماتعقداتطورلاالحياد)1(0التقليدى

ممكنايكونلاوهذا.محتملغيرهوماإلىلتتجهإحصائيامحتملهوعمابعيدا

يتوقف.لاإمداداالشمسيةبالطاقةالإمدادبسببإلا

للغاية"بسيطةبداية"من

وما،الأولىبدايتهمنذالتطورعملطريقةعنالكثيرالشىءنعرفنحن

قليلاإلاداروينعنيزيدلانعرفهماولكن.داروينعرفهمماكثيراأكئرنعرفه

حولالكتابهذايدور.الأولالمقامفىالتطوربهابدأالتىبالطريقةيتعلقفيما

الاحتماللعدممقياسانفسههويشكلالذف"المعلوماتى+مقياسهشانونكلودانشأعندما)1(

التىنفسهاالرياضيةالمعادلةعلىعندهاشانونوقعانالمصالفةبابمنيكنلمإحصانيا،

السابق.القرنفيالانتروبياعنبولتزمانلودنجأنشأها
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ثذافوقالتطوربهبدأاكىالخطيرالحدثذلكبشأنأدلةلديناوليس،الأدلة

مرةإلايقعأنلهليسحدث.فائقةندرةنادرايكونأنيمكنحدث!ذا.الكوكت

منإنبل.بالفعلواحدةمرةإلاكوكبنافييقعلمنعرفهماحدودفىوه!،واحدة

ذلك.فيأشككنتوإنكله،الكونفىفقضواحدةمرةوقعقدأنهحتىالممكن

أساسعلىوليسالمنطقمحضمنأساسعلئشقوله،أنيمكنناواحدشىءثمة

ا:.للغايةبسيطةبداية"منأنهقالعندمامعقولاكانداروينأنوهو،الأدلةمن

إلىتلقائياتثبلاالأشياءإحصائيا.محتملغيريكونماهوالبسيطعكس

بسيطة،البدايةتكونأنيجبإحصائيا.المحتمكغير"يعنيه"ماه!وهذاالوجود:

حيثنعرفهاالتىالوحيدةالعمليةهويزاللاالطبيعىبالانتخابالتطورأنكما

.معقدةنتاثجإلىدىتؤأنالبسيطةللبداياتيمكن

كان".الأنواعأصل"عنكتابهفيالتطوربدءطريقةاروينإيناقشلم

خطابهفيداروينيصضى.زمنهيرتتجاوهـالعلمالمشكلة!ذهأنيعتقدداروين

فيحاليانفكرأنهراءلمجرث"إنه،فيقولنسبقفيمابهاستشثدتاكلى!وكرالى

يستبعدلمالماددا".أصلفىذلكبمثليفكرأنعندهاللمرءيمكن؟الحياةأصل

تمقدالماددأصلمشكلةأق)الحقيقةالمنمكلةحذالنهايةفيئيتمأنإمكاندارويات

فبهذااسيكوناالبعيد:المستقبلفيفقطسيكونهذاولكنكبير(حدإلىحفها

جديدا".حيوانايوتد"وهوإل!ناللزخ،للبروتوبلازمارؤينتايسبقوقتبعض!

والدهلخطاباتطبعئهفيئالنفطةهذهعندهامشاداروينفرنسيسخل1آ

بأنه:لتخبرنا

ماوكثيراأ:871فىنفسهالموضوععنأبى"كتب

موجودةحىلكائنإنتاجدذولاللكمةالظروفكلأنيقال

كنا"لو"ولكنئوجد.أنحالبأىيمكنكانإناننن،

هناكأننتصورأننستظيعكبيرد!(1\لو"منبالها)وواها!
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الأمونيامنيلزمماكلفيهايوجد،دافئةصغيرةبركةبعض

إلخ،والكهرباء،،والحرارةوالضوء،،الفوسفوريةوالأملاح

جاهزبروتينىمركبالبركةهذهفيكيميائياتكونقدوأنه

وقتنافىالماددهذهفإنتعقيدا،أكثرلتغيراتيخضعلأن

الحالكانوماامتصاصها،أوالنهامهاالتوفىسيتمالحالى

".الحيةالكائناتتكوينقبلهكذاليكوبئ

ناحيةمنفثو.متميزانبالأحرئ!ماأمرينيؤفىهناكانداروينلزاتشا

التمهيرة)الفقرةأصلاالحياةبهاتشأتربماالتىالطريقةعنالوحيدتخمينهيطرح

وهممنوقتذاكالجلميحررالآخرالجانبمنوثيواكافنة"(.الصغيرة"البركةعن

الظروف"كانتلوحتىاعيننا.أماميتكرروهوحالبأىالحدثرؤيةفيالأمل

التوفي"نسيتمكهذابيدإنتاخألىلمحإن،موجودةتزاللاحى"لكاننإنتاخلأول

يفترصتفيماهذاأنلذلكنضيفلأنقو!سببالآن)لدينا"امتصاصهأوالتهامه

البكتريا(.بواسطةسيكون

محاضرةفيباستيرلويسذكرهممانسنواتسبعبثهذاداروينكتب

التئالمميتةالضربةمنالتلقائىالتولدمبدأقطيفيقلن"قال:حينبالسوربون

أوض!!تجربةهىالبسيطةالتجربة!ذهكانت".البسيطةالتجربةبثذهلهوجهت

الكائناتوصوكيمنعيإحكاممغلقإناءفييوضععندماالحساءأنباستيرفيعا

الوقت.ذلكفيالشائعةالتوقعاتعكسوذلكيفسد،لا،إليهالدقيقة

نأعلىلباستيرالتجربةهذهمئلعمليةبإثباتاتالتكوينيونيستشهدأحيانا

التلقائىالتولد11:كالتالىالزائفالمنطقىقياسهميجرى.صفهمفيأدلةفيها

اروين1ملاحظة".مستحيلللحياةأصلوجودفإنوبالتالى(بدا.الآنيلاحظلا

منعالنوهذاعلىلاذعكردمخططةالدقةوجهعلىكانتألم11المفىأبداهاالتى
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بدلامماولكنهجدا،نادرحدثللحياةالتلقائىالتولدأنالواضصحمن.اللامنطقية

التلقائىالتولدأنتظنكنتسواءيصدقوهذا،واحدةلمرةحدثقديكونوأن

ندرةبالضبطتكونهمامدىمسألة.الطبيعىفوقأوطبيعياحدثاكانالأصلى

إليها.أعودوسوفالاهتمامتثيرمسألةالحياةأصلحدث

أصلا،الحياةبهابدأتربماالتىالطريقةفيللتفكيرجديةمحاولاتأول

في(مستقلنحو)علىهالدينومحاولاتروسيافيبارينأومحاولاتهي

طرحمعنا.باقيةتزاللاللحياةإنجتاجأولظروفأنبإنكاربدأهما6وكاإنجلترا،

علىوحاليا.عتهبامختلفاسيكونالمبكرةالأزمنةفيالجوأنوهالدينأوبارين

كماكانالجو!ذافإنوبالتالىحر،أوكسجين!ناكيكونلنالخصوصوجه

كلأنالآننعرفنحن"مختزلاا.جوا،غامضةبطريقةالكيميائيونينمميه

ومن-النباتاتوخاصة،الحياةنتاخثموالجوفيالموجودالحرالأوكسجين

تدفق.الحياةفيهانشأتالتىالن!الفةالظروفمنجزءالي!مرأنهالواضص!

الطبيعىالانتخابشكلأنإلىكسم،حتىبل،ملولةكمادةالجوإلىالأوكسجين

الجوبدونها.تختنقالحقيقةفىأنابلالمادد،هذهعلئتزدهرحيةأتمياء

يسمىبماوذلك،الحياةأصلمشكلةعلىبالتجاربهجومبأشهرألهم""المختزلي

لمدةبشراراتوتبرقبفقاعاتتزبد،بسيطةبمكوناتالمملوءةميلرستانلىقارورة

.للحياةأخرىبشائروبعضأمينيةأحماضابعدهأنتجتفقط،واحدعأسبو

هي"،الدافئةالصغيرةداروين"بركةترفضرأنحاليايحدثماكثيرا

!كذارفضهماويكون،يمزجهبأنميلرأل!تللذىالمخمرالساحرةوشراب

جماعيةبموافقةتحظىفكرةتوجدلاأنهالحقيقة.مفضلبديلبعضلتقديمتمهيدا

علىتدلحاسمةأدلةتوجدلاأئهإلايعد،مافيهاعديدةأفكارطرحت.بقوةغالبة

مثيرةمختلفةبإمكناتاهتمامىلىسابد4كتبفيأبديتبين.نحوعلىمنهاأى
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الطفلبلوراتعنسميثكيرنز-جراثمامنظريةذلكفيبماللا!تمام،

فيهانشأتالتىالظروفبأنأحدثوقتفىالسائدالرأىوكذلك،اللاعضوية

منحاليايوجدلماالسخونةالبالغالبيئىبالمأوىشبيهةكانتمرةلأولالحياة

الينابيعفىوتتكاثربعضهايزدهروالتىوالأركيات،النكتريامن"الحرارة"محبى

إلىالبيوإوجيينم!الأغلبيةالآنتتجههللكلمةالحرفىبالمعنىتغلىالتىالحارة

تمافا.سقنعأنهأجثلسببوذلك"،العالمعنرنا"نظزية

بالفعلنعرفولكننا،الحياةلصنعخطوةأولتكونهعمادليلأىلديناليس

حتىيلزممماأىمنتتكونأنيجبفهئ.صكونهأنيجبالخطواتمنع"انوأى

المستحيلمنسيكونالأولىالخطوةهذهقبل.العمليبدأالطبيعئالانتخابيجعل

الطبيعىالانتخابإلاينجزهاأنيستطيعلاالتىألتحسينمنالضروبتلكإنجار

نا!غلكيانعمليةبعضبواسطةتنشأكانتالمفتاحالخطوذأنهذايةنىوحدح!

يئنافسالكيافاتمنعشيرةيقرحالذاتىالنسخلنا.معروفةغيرتزاللاللذات

فإنالإثقان،لحاملنسخعلميةتوجدلاأنهحيثيتناس!خ.أنفيالآخرمعأ!!ا

منعشيرةفىمتغايراتتوجدوعندماتغايرا،تحوىأنإلىحتماستنتهئالعشيرة

هوهذا.الهيمنةإلىيتوصلسوفللنجاحيلزممامنهايمتلكمنفإنالنانسخات

ناسخكيانأولالوجودإلىيأتئحتىيبدأأنلهيمكنولا،الطبيعىالانتخاب

.للذات

الحدثأن"الدافئةالصغيرةالبركةلاافيياذكرالتىالفقرةفيداروينيخمن

فىيثبتهذاولكن،للبروتينالتلقائيةبالنشأةيكونقدالحياةأصلفىالمفتا

ننكرأنهذامعنىليس.داروينأفكارمعظمعليهكانتمماوعداأقلأنهالنهاية

لهاالبروتيناتأنالثامنالفصلفيفأينا.للحياةحيويةأ!ميةللبروتيفتأ!

شكلثانجتحدد،الأبعا!ثلاثيةأبخسامالتشلنفسهاعلىتلتفبأ!بامميزصخاصة
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نأأيضارأينا.الأمينيةالأحماضمنلمكوناتهاالواحدالبعدذلى!التتابعبالضبط

الكيميائيةالتفاعلإتحفزعلىالقدرةالبروتيناتعلىيضفىبالضبطنفسهالشكل

ترليونإلئيصلقدبمامعينةتفاعلاتسرعةمنفتزيد،التخصصمنكبيربقدر

نأويبدوممكنا،أمراالبيولوجيةالكيمياءبجعلالإنزيماتتخصصنىملل.

نأشمتطيعالتىالأشكالمدلىحيثمنتقريبانهائيةلامرونةلهاالبروتينات

داروينوكانجدا،جداذلكتتقنحقاوهى.البروتيناتتتمنهما%ذنهذاتتخذها.

وقد،أداءهتماماالبروتيناتتسىءشيداهناكأنإلابأمر!ا.ينوهأنفيتمامامحقا

فهى.البروتيناتتنتا!حأ!تمامامنهالميؤسمن.لذلكالانلتاهداروينفات

أضلصالمفتاحالخطوةأتهذايعنىلذائيثا.نسخاتصنعآنتسئطيعلا

هذهإ1!كانتماذاللبرونين.النلقائبةألنشأةطريقعننكونأنبمكاتلاالحباد

الخطو-ة؟

الحباة%!ممالىصسنجد!.*ولهولذاتهناسص!كجزلىء!عرفماأفض!!

جزلجات.بارعنحوعلىيتكاملانوالبروتيناتدناأنلتا،المألوفةالمتقدمة

لطعاولتماما.نلكعكس5ظول.فاشلةناستتولكنهارائعةإنزبماتوتينالبل

يلتف،أنسنبدلاو!و.كإنزيميعمدلاوبالتالئالأبعاد،شاإثيةأشكالير!قصلأ

دورهمعا،دوفيهفيمثاليايجعلهماهووهذا،الخطىالمفتوحبشكلهمحتفظايظل

لمحىفتلتفالبروتينجزيئاتأما.الأمينيةالأحماضلتتبعاتكمحذدود،رهكنا!!،

تتابعاتهامعلوماتعن"تكشف"لاأنهافىالسببثوبىلضبطوثذا7"مغلقةأهمكال

داخلمدفونةالتتابعمعلومات!راكها".أونسخهامعهايمكنالتىبالطريقة

الطويلهرأ!اولسلسلةفىأ!إليها.التوصلبمكنلابحيثالملفوفالبروتين

الصب.قالببدورتقومأنالمتاحومنسكشوفةالتتابعمعلوماتفإن
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يتناسخ،أنيستطيع!لاول.التالىهوالحياةلأصلبالنسبةالحرجالمأزق

تكوينتحفزأنتستطيعالبروتينات.العمليةهذهلتحفزإنزيماتإلىيحتاجولكنه

الأمينية.للأحماضالصحبحالتتابعليحدد5*ول!تحتاخولكنها،!*ول

وتتبحالقيدهذاتكسرأنالمبكرالأرضكوكبفىالجزيئاتاستطاعتكيف

المشهد.إلى!لاوليدخلهنا؟عملهيبدأأنالطبيعىللانتخاب

التى،المتسلسلةالجزيئاتمننفسهاالعائلةإلى،!*ولمئلرناينتمئ

يكونأنإلىيصلماحملعلىقادر!*ولالمئعددة.بالنيوكليوتيداتتسمى

الخلاياداخلذلكيفعلحقاوهو،!*ولملرالآربعةالشفرة"حروف"نفس

فيهيمكنالذىالموضعإلى!لاولمنالوراثيةالمعلوماتفيحمل،الحية

يتموبعدها!.*ولشفرةئتابعاتلبناءصبكقالبيعمل!لأولبها.الاستفادة

بعض!!.لاولوليسلهاصبكقالب!*ولباستخدامالبروتينتتابعاتبناء

الجزىءهو!لاوليكونوثذه!.*ولأىمطلقالديهال!م!الفيروسات

للآخر.جيلمنالوراثيةالمعلوماتنقلعنلوحدهوالمسئوللها،الوراثى

أصكعن"!*ولعالمانظريةفيالمفتاحالنقطةإلىبناهياوالآن

يمررلأنملائمشكلفىيمئدأنعلئ5*ولقدرةإلىبالإضافة.الحياة

قلادتنامئل،ذاتهتجميععلىالقدرةايضالهفإن،التتابعاتعنالمعلومات

إنزيمى.نشاطلهاالأبعادثلاثيةأشكالفيفيتجمعالئامن،الفصلفيالمغناطيسية

البروتينيةالإنزيماتبكفاءةليستوهى.بالفعلوجودهالها!*ولإنزيخمات

لهكإنزيمكان!*ولأن5*ولعالمنظريةتطرح.بالفعكبنجاحتعملولكنها

،الإنزيماتدورلتلولئالبروتيناتتطورتحتىالمهمةعلىللحفاظالكافيةالقدرة

الدورهذافىمتخبطايعملظلكنا!خأيضاالكحا!يةالقدرةلهكان!*ولأنكما

.ه*ولتتطورتمحتى
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نأكبيرحدإلىالمربحمنأنوأعتقد،معقولةرناعالمنظريةأنأجد

بناءإعادةالمعملفييحاكواأنإلىالتاليةالقليلةالعقودخلالالكيميائيونيصل

منذالخطيرطريقهفىالطبيعىالانتخابانطلاقإلىأدتالتىللأحداثكاملة

الصحبح.الاتجاهفيرائعةخطواتاتخاذالصددبهذابالفعلتم.سنةبلايينأربعة

الذلىالتحذيرأكررأنمنلىبدلا،الموضوعهذاأتركأنقبكأنىعلئ

أصلعنمعقولةنظريةإلىبالفعلنحتاجلانحنلى.سابقةكتبفيإليهنبهت

بأكئرمعقولةنظريةاكتشافتملوالقلقمنبشىءنحسقدحتىإننابل،الحياة

وهواهؤلاء؟اكل"أينالمشهورالسؤالعنالفاضحةالمفارقةهذهتنشأ!يجبمما

يبدوسؤالهأنمنالرغمعلى)5(.فيرمىإنريكوالفيزيائىطرحهالذىالسؤال

كانألامودم!لوشمعملفىالفيزيائيينالزملاءمنفيرمىرفاقأنإلاملغزا،

لماذا.فيرمىيعنيهمابالضبطيدركوالأنالكافيةبالطريقةضئبطتتردداتفيهم

علىالزيارةتتملمإذاوحتى؟الكونمنآخرمكانمنحيةبكائناتزيارتناتتملم

الراديوإشاراتبواسطةتتمأنالافلعلىيمكنالزيارةآنإلاشخصى،نحو

كبير(.حدإلئاحتمالاالأكثرهو)وهذا

مجرتنا،يكوكببليونمنأكثرهوماهناكألتتقثيرالآنالممكنمن

الممكنمنأنمنالرغمعلىأنههذايعنى.مجرةالبليونمنيقربماهناكوأن

حتىأنهإلأ،حياةفيهتوجدالذىالمجردفيئالوحيدالكوكب!وكوكبنايكونأن

يزبلاالأاحضاالكواكثأحدفوقالحياذننمأةاحتماليكونأنيجبذلكيصدق

الحياذأصلعنلعانسعىالتىالنظريةفإن،وبالتالى.البليونفيالوا!عنكليرا

فإنهمعقولةكانتلو!معقولةنظريةتكون"ألا"حقيقةينبغىالكوكبهذافوق

على!راساقساعدتايطالى،أح!كم!أمريكىفيزئائى،591()1091-فيرمىإنريكو)+(

.)المترجم(هـيةأاالالننلةصنع
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الحالةههـذهوفى،شائعةتكونلعلها.المجرةفىشائعةالحياةتكونأنعندهاينبغى

حياةوجودعلىدليلأىلديناليسأنناإلا.معقولةنظرية!ونريدهمايكون

إذا.معقولةغيربنظريةنقنعأنالقليلأقلفيثعكذالناويحق،الكوكبهذاخارخ

الأرص!خارخمنزياراتوجودعدموفسرناجديا،مأخذافيرمىسؤالأخذنا

نأعندهاعليناينبغىفإنه،المجرةفيحدلافصىنادرةالحياةأنعلىكدليل

ف.الحياةأصلعنمعقولةنظريةتوجدلاأنهحقيقةفيهنتوقعاتجاهنحوتتحرك

وسوف"،الأعمىالساعات"صانعكتايىفيئأكملنحوعلىالمحاجةهتهطورت

هومهم،غيرتخمينايكونأنيمكنكانوإنأخمنه،ما.الكتابكلكإذننتركها

بأكثرمجهولةعناصروحود!ولذلكسببأكبر)ولي!مربا،نادثأمرالحياةأن

الوقث(طولالمزيدنكتشفزلنالأ)والكثرةبالغالكواكبعددأنإلاينبغئ(،مما

الصلايبتالكونفييوجدوريماو!نا،موجودينلسناأنناالمحتملمنأنبحيث

متباعدةتكونأنيمكنالجزرمنالملايينهذهفحنىذلك،ومع.الحياةجزرمن

منهاواحددللتقىيمانفرصهلوجدتكادلابحلتبالغحدإلئكبلرةبمساشات

بالنواحىيختصمامدففيأسف،بكلأنهعلىبالراديو.ولوحتى،بالأخرى

وحدنا.موجودينأيضانكونقد،العملية

والروعة"الجمالفىغايةلهانهايةلاأشكالتتطور،تزالولاتتطور،اظلت

مجردتكونربمالها!.نهاية*لابعبارةداروينيعنيهكانممامتأكدالست

فيغاية7و"الجمالفي"غايةقوةمنليزيداستخدمهاالقصوئ،المبالغةمنصيغة

كانداروينأنأعتقدأنأودولكنئ.أرادهمماجزءاهذايكونأنأتوقع.الروعة

نرى،الحياةتاربحفىوراءننظرعندما.دقةأكئرشيثالها+نهاية"لابعبارةيعنى

؟يموتونايمافراددائما.شبابهويتجددأبدا،ينتهىلاللجديدإبداعمنصورة
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عمليةولكنأيضا.تنقرضالطوائفحتىبلوالرتب،والعائلات،الأنواعتنقرض

بنشاطازدهار!ا،استعادةوشمتأنفتتماسكأنتلبثلاأنهايبدونفسهاالتطور

الآخر.بعدواحداالعهودمرورمعيخمد،لاوبشبابيتناقصر،لا

التىالاصطناعىللانتخابالكمبيوتريةلنماذجىبإيجازأعودأنلىاسمحوا

لبيومورفاتالسفارلى"امتنزهاالأوك(:الجزء)فيالثانىالفصلفيوصفتها

التىالطريقةتبينوالتىوالمحارمورفات،المفصلمورفاتذلكفيبماتر،الكمبو

هذهالفصلذلكفيقدمت.الهائلبتنوعهاالرخويةالمحارياتبهاتطورتربما

الانتخاببنجاحبهايعملالتىللطريقةتوضيحيةكصورةالكمبيوتريةالمحلوقات

الآنأود.الأجيالمنالكافىالعددلهيتاحعندماقوةمنمالهوهـىالاصطناعى

آخر.لغرضالكمبيوتريةالنماذخهـذهآنستخدمأت

منيتولدو!االكمبيوترلشاشةتحديقئاثناءانطباععلىيسيطر

ثهـذاالمفصلمورفات،استيلادوعندسوداء،آوملونةكانتسواءبيوموكأفات،

تتجددبغرابةحسهناك.للمللمثاراأبدايكونلنكلهالأمرثتاأنهوالأنطباع

اللاعبينالهوولا"التعب"،سينالهالبرنام!تأنأبدايبدولانياية.لاماإلى

الفصلفيباختصاروصفتهالذفاداركى"ابرنام!تمعيتباينماثذافيأيضا.

إحداثياتعندرياضيةبطريقة"الجينات"فيهتشداكلىالبرناهـخذلكالعاشر،

الانتخابأداءعندالحيواتات.أحدعليهارسمفافتراضيةمطاطصفحة

لأكثريبتعدالوقتبمضىاللاعبأنسيبدوداركئبرناهخباستخدامالاصطناعى

ميدانأرضإلىلينتهى،معنىللأشياءفيهايكونالتىالمرجعيةنقطةمنوأكتر

يقلالمعنىأنيبدووحيث،للصقلوانعداملبتمكلتتموفهوفيالأحد،ملكاليسث

براهـتفيذلك.لسببأشرتأنلىسبق.البدايةنقطةمنأبعدلمنمالمحةتحركناكلما

كمبيوتريةمرادفاتلدينايكونالمحارمورفاتوالمفصلموكأفاتوالبيىموكأ!اث
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المختلفةبطرائقهاكلها،مختلفةإمبريولوجيةعملياتث6ثا-إمبريولوجيةلعمليات

مطلقا.الإمبريولوجيايحاكىلا،ذلكمعلتاينفيداركىبرنام!تبيولوجيا.معقولة

يتحولقدالتئالتشوهاتيتناولذلكمنبدلافإنهالعاشر،الفصلفيشرحتوكما

يحرمهكذاالإمبريولوجياانعدامآخر.بالغشككإلىالبالغةالأشكالأثبها

والمفصلمورفات،البيومورفاتتعرضهاالتىالابتكار""خصوبةمنداركىبرناص!ت

الحياةإمبريولوجياتتعرضهانفسهاالإبداعيةالخصوبة!ذهوالمحارمورفات.

لهانهايةلا"أشكالبينالتطوريولدهلماكسببالأدنىالحدهووهذا،الواقعية

هذامنأبعدمدلىإلىالذهابنستطيعهلولكن".والروعةالجمالفيغاية

الأدنئ؟الحد

طرحتالتطور"علىالقدرة"تطورعنوانهابحثورقةكتبت91لم91في

يتعلقفيماتتحسنالأجيالمرورمعالحيواناتأنعلىيقتصرلاالأمرأنفيعا

افعلفيتتحسنالحيواناتسلالةخطوطأنأيضايحدثوإنماالوجود:فيبالبقاء

الحيواناتأنواعميماا؟التطورافعلفي"تتحسنبأنهاالقوليعنىماذاالتطور".

البحرفيوالقشرياتالأرضفوقالحشراتفإنيبدو،فيماالتطور؟تح!مينالتى

وتغيير،البيئيةالمواضعبتوزيعوتقوم،الأنواعآلافإلىالتنوعفيكأبطالتتجلى

خصوبةتظهرأيضاالأسماك.ومرححمالمرفيالتطورىالزمانعبرايأزياء

يأكثر.لناالمألوفةوالطيورالتذيياتوأيضا،الضفادعوكذلكمذ!لة،تطورية

التطورعلىالقدرةأنهو91/91،فيبحثىورقةفيطرحتهالذىالأمر

،الحيوانجسمفئتغييرالتحدثتطفرالجيناتللإمبريولوجيات.خاصيةهى

بعضالإمبريولوجى.التنامىعملياتخ!يرمنتعملأنعليهاأنهاإلا

منمثمرةمجالاتعالياتنمىأنفىغيرهامنأفضلتكونالإمبريولوجيات

تكونربمافإتهاوبالتالى،الطبيعىالانتخابعليهايعملحتىالوراثئالتباين
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كلاضصحالومنأليس.ينبغىمماأضعفهنا"ربما"كلمةتبدو.التطورفيأفضل

أفضلتكونوأنبد"لاالمعنىبثذاهيئالإمبريولوجياتبعضأنتقريباالوضوح

لك1معولكنىوضوحا،أقلالأمريبدوقدذلك.أعتقدالتطور؟فيغيرهامن

انتخابمننوعهتاكيكونربماوأنههنا،إقامتهايمكنقويةدعوىلمةأنأعتقد

معالتطور".علىالقادرةمبريولوجياتالا6محبذايكونأعلىبمستوىطبيعى

وجودهناككانإذا.التطورعلئصدرتهامنالإمبريولوجياتتحشنالوقتمرور

عنمختلفاماحدإلىسيكونفإنه*،المستوىفىالأعلى"الانئخابمنالنوعلهذا

بنجاحالجيناتلمريرعلىلقدرتهمالأفراديختارالذى،العادىالطبيعىالانتخاب

هذا(.ناجحينأفرادبناءعلىلقدرتهاالجيناتيختارفإنهذلك،ف1يرابما)أو

النوعمنسيكونالتطور،علىالفرةيحشنىاك،ىالمستوفيالأعلىالانتخاب

بأنهالتطوريةالبيولوجيافيالعظيمالآمريكىالعالمويليامز.سجورخأسماه!مااك

النوعمثل،الحياةشجرةمنغصنالفرعس!4!اح".أحءاس!لأأ5ول،الفرع"انتخاب

عندمالفرعانتخابوقعقدبأنةالقولنستطيع.الطائفةأو،الرتبةأو،الجنسأو

أكثربنجاحالعالمفيأفرادهويشيعويتنوعينتشر،أنالحشراتمثللفرعيحدث

لميحتملفيماأنت)كلا،5:ه""5،اثا،أ33.االبوجونوفورا،مثلآخرفرعأىمن

فهى:لذلكسببوهناك،الديدانتتمبهالتىالغامضةالمخلوقاتهذهعنتسمع

تتنافسأنالأفرععلىأنيتضمنلاالفرعانتخات!(.نابحغيرفرعاتشكل

تنافسهالاالأقلعلئهيئأوالبوجونوفورا،تنافسلاالحشراتالآخر.معأحدها

العالمولكن.الأخرىالمواردمنأىأوالخبزأوالطعامعلىمباشرةبطريقة

نأإلىبصوابيغريناماوهناكالبوجونوفورا،منيخلوويكاد،بالحشراتملىء

بعضلههذافإنأخمنوفيما.ملامحمنلديهامابعض!إلىالحشراتنجاحنعزو

غيرجبل"تسلقبكتابىفصلفى.للتطورقابلةئجعلهاالتىبإمبريولوجيتهاعلاقة
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خاصةلملامحمختلفةاقتراحاتطرحتا)5(المشكاليةا"الأجنةعنوانه"المحتمل

الوحداتمعماروكذلك"السمترية"،قيودذلكفيبماللتطور،القابليةإلىتؤدى

جزءاالحلقيةالوحداتمعماريكونربما"حلقات".فىالجسمتخطيطمثلالمتكررة

فىالتغايرإظهاروفىالتطور،فىبارع)1(المفصلياتفرعأنفيالسببمن

عندماالبيئيةالمواقعلملأالفرصانتهازوفىتنواع،إحداثوفى،مختلفةاتجاهات

إمبريولوجياتهالأنذلكيماثلبماناجحةتكونقدالأخرىالفروع.متاحةتكون

نراهاالتىالفروع)2(0المختلفةالمستوياتفيمرآةصوردشكلفيبالتنامئمقيدة

يحدثالتطور.فىالبارعةالفروعهيوالبحارالأراضىفىأفرادهاتحشدوهى

ئواجهحتىالتنوعفيتفشلأو،تنقرضالفاشلةالفروعأنالفروعانتخابفى

وتنموتزدهرالناجحةالفروعوتبيد.تذوىفإنهاوهكذا:المختلفةالتحديات

انتخابإلىينظربأنإغواءهناك.الأنواعوتطورنشأةشجرةفوقكالأوراق

الإغواء،هذامقاومةينبغىالداروينى.الطبيعىالانتخابيشابهآنهعلىالفروع

يكونأنيمكنالنمطحيةالشبهأوجهمنه.التحذيرعلىالعملالأقلعلىينبغىأو

.فعالتضليلفيها

+(

1(

2(

تغبيرعندتعطىملونزجاجمنمتحركةتحوهـقطعااةإأ)الكاليدوسكوب(المشاكل

لهأنتعنىمشكالىوشىء،الألوانمختلفةهندسيةأشكالمنلاحصرلاتكويناتأوضاعها

)المترجم(.متغيرمشهد

إد!.(،أربعينوأربعة)أمالمنينيةو،والعناكب،الفشرياتوالحشراتأ!المفصلياتعفر

تتكررورلما،البانبينفىمرآهصورةل!استكونألفيةإودةساقفىطفرةأتذلكمثاك

تديدهاالإمبريولوجبةالعملياتأنإلا،احدةوطفرةهذهأنمرالرغمعلى.الجسمبطولأيضا

أحدأنفينتاقض-وجودوهلهلأوليبدوقد.واليميناليسارعلئكتنبرةمراتتتكرربأن

الفصلفىأوضحناهقددلكوسببالأفرعلأحدالتطور!الإنتشارمنيزيدأنينبغىالقيود

ا.المشاكليةا"ا!لاجنةثصلالمخضل!ا،خكيرجبلانسلقكناثمرننسمه
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حقيقةذلكويماثليحتملى.ممابأكثرمذهلةتكونتكادنفسهوجودناحقيقة

وثيقا،شبهاتقريباتشبهناحيواناتمنغنيةإيكولوجيةبمنظومةمحاطونأننا

تشبهوبكتريالتغذيتنا،أساسيااعتماداعليعانعتمدكناوإنبناشبهاأقلونباتات

داروينكانأجلنا.وينتهىنبلىعندماجميعاإليهانعودسوفوالتىالبعيدةأسلافنا

وقوعهفيوكذلكوجودنا،مشكلةحجملعظمفهمهفيزمانهعنبعيدلحدمتقدما

إدراكهفيزمانهعنكبيرحدإلىأيضامتقدماداروينوكانلعا.حلعلى

اعتمادوهو،الأخرىالكائناتوكل!النباتاتالحيواناتبينالمتبادلللاعتماد

نجدأننايحدثكيفتصور.أىيذ!لبمامعقدتشابكذاتعلاقاتفيمتبادل

الرونق،وهذاالتعقد،!ابملرمحاطونوإنما،فحسبموجودينلسناونحنأنفسنا

والروعة؟الجمالغايةفيئوالتىلهانهايةلاالتىالأشكالوهذه

دمناماذلك،غيرعلىالأمورتكونأنيمكنلاكالتالى.هئالإجابة

لنايبينوكما.حولهالأسنلةنلقىوأنوجودنا،نلحظأنعلىحاكبأفقادرين

يكونربماسمائنا.فينجومانرىأنناالصدفةبابمنليسفإنه،الكونياتعلماء

نأإلىتؤدىوثوابتفيزياءقوانينلهاأكوان،نجومفيهاتوجدلاأكوانهناك

يوجدلاأنهإلا.نجومفىيتركزولاتساوفىمنتشراالأولىالغبروجينتترك

نأتستطيعلاشىءأفتلحظأنعلىالقادرةالكائناتلأن،الأكوانتلكيلحظأث

واحدلنجمالأقلعلىتحتاخالحياةأنعلئيقتصرلاالأمر.نجومغيرمنتتطور

الكيمياثية،العناصرأغلبيةفيهاتصاغالتىالأفرانأيضاهىفالنجوم.الطاقةيوفر

قوانيننستعرضأننستطيع.ثريةكيمياءبدونحياةاىنحوزأنيمكننالاونحن

الصدفةبابمنليسكلها:عنهانفسهالشىءونقولالآخر،بعدواحداالفيزياء،

نرلى...أننا
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الخضردنرىأنناالصدفةبابمنليسالبيولوجيا.علىنفسهالأمريصدق

واحدغصنفوققابعينأنفسنانجدأنناالصدفةبابمنليستقريبا.ننظراينما

محاطوقأنناالصدفةبابمنليس؟الناميةالمزدهرةالحباةشجرةوسطضئيل

وتطير،،وتمشىوتسب!!،،وتتعفنوتنمو،،تأكلالتىالأخرىالأنواعمنبملايين

فيوتتفوق،السرعةفىوتتفوق،وتهربوتطارد،،خلسةوتتسلل،الجحوروتحفر

إلىالعشرةنسبةعنيقللابماعدداتفوقناالخضراءالنباتاتأنلولا.البديهة

أبداتتصاعدالتىالتسلحسباقات..لولابالقوةتزودناطاقةهناككانتالماالواحد،

عنداروينقالهماولولاوعائليها،الطفيلياتوبين،والفرائسالمفترسينبين

لهاعصبيةلأجثزةوجود!ناكيكونلن"والموتو"المجاعة"الطبيعة"حرب

محاطونتحن.وفهمهإدراكهعنناهيكمطلقا،شىءأىترىأنعلىالقدرة

ولكنه،الصدفةبابمنث!ذاوليس،والروعةالجمالفيغايةلهانهايةلابأشكال

اللعبة-ائئاللاعتموالطبيعىالانتخاببواسطةالتطورعلىمباشرةتترتبنتيجة

.الأرضفوقاستعراضأعظم،المدينةفيالوحيدة
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!!*ك!أ+5".09991"!ءكطلمء/7""ى!لملمع*ء5د!،ع"ء7.3ح4+.58هآ34:هولهآ34لاولأ7ح؟5أالم

!!ء35.

*!ولأط+31.".4002/لم3كهـع5?+3ءلمؤء3:ءلم4!.!لم!ء،ء)+.ء،االم!+!ا"ء/ءلا.ينمهسا+04+:

ء*أ4ء+حما4"لأأح0510ول.

كهه1لامماأول5.".3.6002لملمء5علملمي"حح11"ح03أ"4ولولأ7ء33كه!3ء4+.ه*هم34:ه*هآ34

لأ+أ7ح!3أ3،!3ع55.(عأ5!؟"ول؟ا.6791.)

كل!!"مماأ+3.".6+4ء-!ا3،(.".9791.!!+كه!!حح3لأء4حسح+!+4*أ،،اأ+05خحأح3ة

ء3!عي"عأالم؟كه/هلملماء!ىلرهلم05ء.ع7لم/هط5لما04+"3حعأح3ة،302"1159-84.

4ح+كهعث!ثملاحا).-!.3+4حأ!ح15!7.7002ءاهلمالم5؟أ)ا؟كهـأحلم5؟//:ء*لم،مء3لم+يإلم5ء3لمالم3ه"لما

?3ع?لمكاءلم3،ك!ءلمعىم+؟.ط5+45+:+"!6+ء3مم!+لا4كهى+.

!ء++ح،(.!.5991.!"لاهـ3ج+ي+ءكهالمظ3ى1،ذعلماى:ل!!5،كا3ءجالمى*"7عممء+عيمام؟؟!+/هط.عنم

ط5+04+:ل!اء+ساثه+ء.

+3ء!هول.كهـ"4++4اوله"ح؟ه0199101ىء3لعا+.:لملم3عطعنم/ه74)3ء3!ااءلم"ءلما!ء.الم/لمءجلأم!01؟أ

سأ5+لا5+:يلاأح؟!ح151كهحث!،ا0

!ا!،+0،ا14،.1991.الم!ىا!رإع"الم""!لململمهالملمءالم3"30لألمحىء+.أ/ء!احى:75-طاولء/آالم!الميم

7)ول4أ+المط.ىنم4+هط+ه:34"أول.5

!++ه،!+أ.!.!1002."+،ح!حا!أح51+*لأ+ك!3الما413!ول+لا!حلى!اثه7أ+!3!؟)1ةىلأ3/1،"ع14"3

7-625.

لا!؟5أ5،!.5391.،0+،5!كاأ؟ط5+-اأء"ثا5هحثا3!+?5م!.لمالمىءى*لمالم3ءهذ،!ععع!لما،؟أ

3!ه!عأ"ع؟كهأ،/هلملم7ع5(ءعى؟الملمهء5+ء.؟ءح/ءءالممهك!++؟!لمإزيهـع4ءح!ا+عء؟4ءاأ)

،ىكهـ!+ى+ءعء"المءي"38"5؟-؟57.

لاه4حاا013.للا!+4ثحا،ول؟ءع؟.."،.2991.،ألاولح،3؟ح+ح!!،أ5+03م5ءاحح،أ5+ه3!5؟4+31

+أء(35"أ+!6+أ2حةلمكهيم4"حع.).7.1837-

2،15"ة+5"لا؟ةك!،!.لا\.ثا6ا4سأولولثهلا.ك!.5002.،*ص!"ح3أء+حء-4ح"حول4ء+،ء"5أحع3ح+5لا!ع

3"ءأحءكم-3هحءأ5ء،!م؟3!+ححث!حءلا+ولا!أأ3+أ++!اء5ء!،اأ4؟?في!كاىلألمىلم".ه"!ا

!ء5لملمكهه"27"5?أءلاأءلمء؟ءه.95"65-941.

ج+4اع)!ا.ول.0.891،!لا"ول1،3ثهاء?أأه+ه+ح53551،،،ح!+3أ+ه!عء؟ا"؟ع!آءجولىلم+لمة

يء7لم،لملمج0،)،019-76.43

5+4ا،3ء).!.3891.،!لا،لا!!ا!+54*حلاثها5خ?ا،أ5+ه+ء515ع!ء4أح3+؟أ+ل!هءأحاأأ4

65مثاع5ة+!7ء3؟المالمم/ءاىلمارلم!ه،لم"هلم/هتلم5الم؟ء،731.9-يه05

س!+4اء،!.)!.6891.ىلأ/11ى3لمحعاء5لم.ه،عم*.2المع!م.يهلم!أ!+شاء،ه+:!3أ+كاء،هوللاالأألملاح35أ،لم

!.33ء!

أ!،3ء؟3".ول.الأ9.لإا"لم3ح+عحءلمىء؟لململم3حع/?)53ء*،،!"3اء5شالمعلمءجا/كهـ:هح7،ءا،ءلمع،،37إ/531*ا

"-!؟لمأ5*.هول5آ4!:5*هم34لاولأ7ح33أ؟3!3ح!3.

)،!34سا"3.ول799.1عأيهـ:ىنم++ىىول"لم53!؟كاا،ىكهـء"ء+3"ه؟ى*،14كا!ا+!؟لملم3/53لمعلألم3ا؟!لم

35لم،3"لم53لاث!ي)/"اول.المء.)/ىع3؟ع/ه4عنما5(/ى!،3الم.هط+04+:+6!هء!ح51اأ+.3

!135ح،لم".33.0002؟لمىلا.لم.:ءعاعى.،+3ء؟اءع7لهلمالم2أىلملم.سا5ول04ول:++!!ح!ح5ا1أ+5.

ا؟؟



ولع،لامم!+!،!.).ار89.ا!لم14،5لم!ء/لم"كاي3ء؟لم"،!ه343حلأ+.3لاوللى!ا13!+4"7ة53.:3أالأ!ولء.ع

أحا)؟حأ"اعلا..ح791.لأيمح43!ءلم+ء3+أ،أى"+الملمحكل3ىفىءلميهم/هح+ء3،أه+.ث!س!أه!!ء؟

+لاأ33ء7أ،3مهس!3أ5!!ء!حا!ظ.5

ج1450أ+؟ح1،4+.6991لها3?+.؟:ا،+?+2"ء3ءر،أ+ى3ء+أعءأ،طاءأممع53.ى.،++س!طأ!،ح!4

55!اط!ني+اول.53ء33

ح5لاا5.4.).)0.779+لمء؟هلل+"،ا"ع"لللملم*ى!ه.س!ث!،+ثاعأدء!اول!55.:+!!-!4لاولأء357أ43

ء!353.

ج5لاا4"3.).)879.ء!ع3؟*.حء"ء!حا!أ21:ولء،ح!أه،+"ا؟ء*،كايه3لم؟أ+هأ.ء!سا041،0ول:

لا!3+ء،،!هلهف!ا/ول+34ح!ساول،5ضا؟.

ح5ول)5،4.).3891.ء++؟"ءع3"اى،أ"ه+؟3ع؟ه7؟ع.**ءه3!ك!:.*.*لا1535+.

ح!3+ءم.كهـ"989.1اء7!،كا+ء؟ى"*!دلملمالملم،4.?+عه،!ره4!:اح3!+ح4هول!.55ء!

س!3أ"+أ؟ط.)4+!ء"س!51!آ!.1002.1ءأكم3أ!35لم"ح:ء!2+4ءا+.لملم32+ء3المح،،+/ه+ايملممم

35"أ/5.1ع5+04ول:ءح،81لاأ18.

!يثهحس!مم!احا!.4791.*3لمه33+ي؟+4*4!/3ى.لاح*ه3!ك!:575ح.!

اا!ا4!+5،).!..58915.ه+شا!أكهالم،"لمخا"الم!أ،3ءح!.ث!+لم،هلملم7ح73كا!!!و.هه3*4!:*3ه،4!

+لأأ7ح5!أك!4ع!ح5ذ.

ي!!1اك+،!.،،1لا7\أ!ول+،11،!!.155.7991،ي!ع!لمإالمحلمء؟ا2يى"لملم،،لملم؟ج3ىلم/*ا"،3ىلمالم.ه*هآ34:

ه،*ه4؟لاولأ7ح5!أ+ع!ح.55

!يلة+أا(ه+".*.699.10لم،*335!ه"لمهى!أ،/هحى)اءىطلم7"لأ5ا10:ء7!،،لملم0./1/هأ?5ىا

!علما!(ءه.ء03/1ه*هآ34:.مملاي!.-اعححا+فيا،/؟ل!حمم!أ!لا،+.

!ي!أ،+االه+،.للا."1002.لم،*33ى57ولم،1،ء"لمىءحلم7ي4ءالم"لم،.72:107ءه،،1لم،ء.لم.*ء5/ء

ثأ8ثا،34:*ههم34اىلأأ7ح35أ33!!ح.55

!ي،3!أ05+،05.!لا.0891.،ولأ65+ححالأ3+أ!ا05م،6اح!أ!ثهءمآا+!3+*3+33،4ء؟ع13كهـحلمى
ه،لى-7،ءلم!هء+لم"هلمىالم"هلمهلم)؟،5.لم2.98؟هـ48.

اا3؟ثهأ،+05.!.ع.*1891.،أ!!ا3ع5أء42ءع،ءولولح3+أ!ا،حح!لاح!+ءع،!ا!ح؟+،!اولح7!فىحمه

،+ثه+!ول4؟أ3ثهحممةكرح51،1ء2-طىلمإ3لمىكلهاال!كهه+/5،11ءلمكهءلم،لم0-9383،19

اء،)+الأ)0ا1881.1،07.112.1.?!لا+لم3طعىلملم/3وعء،/ء5جعالم،ءع/51زل!ءعلم.25+4ء4+"(!!ول.3ي!.

!(ن!ا،ا؟01،5ع5ول504:سأ5+؟ا+5+3.

+ءء+اا!ةي!لا5؟لأح،غ!ةثه7،ا"03400+ص!كا"!ة!6ححظأ)6ول،"+لا!عول؟اح،+عه+3،ع!.ة

حعثالهح.اةثه7ول!ثه،+6،1ءا"..ثه+514!ع،اأحكا".لما).8002.،"ة؟أ14ثه؟!ح-كلاح!اء

ع)75لاأ،+ه3"ثه4أ+ء؟3?3ححأول؟515"!653+لم،عه4+"ع3همء+!6+!عثهح،!أء4033

ألا\؟؟515*حا!؟أ،هولآه!ا،أح،،ء!،4،1أ!،ء3لم05ء3ول?!ةا،ءعء33!)جي؟المهلم"لمع

"لأ،أ15اءيهـلمكا!ع"7لمءا/هء5.ءاا!عء"531"74ر5-2.

،)ععاء3"!ة!7+؟3400+ث!)ك!ح!.؟لأ+ثه،7+40+،،)ح.ث!..4002اه،+؟اأ7كا3!؟الأا!31ءحألا

اأ!343:2لأ،3!،أ751?7لاأ،لهول53ح+ه3،!لةأ،1،بر.ء//31"الملم/ء75!/الم501"المد!!!اء.لم?لم

17".84ء79

ااه7!أ121.ي!.".3002ه*،.5،+!اأحآكه4+4"،!حة+أ.+عك!+5؟+كه!"3ح".44؟عل!3*؟ء*.لمء،لم

لم3اء5للالايلم!3أح!!ى2002:ء*لاءلم3!.2ء،و33ع5ء/)،"2؟ء11؟،!،كهه3يهءلم/.؟ى"/41

ط/،لمءع3؟ى"3-1502.،03ء6ل!ا615+:.".اءلا؟هح)خ5ا،+4ثهأأ5+.

)16،ا*ح،3).2.491ءلما!لم/،لم؟51ا؟الم3ءالم"3ءثه7/3مملكهالملمالم!ى؟؟.ط5+04+:181حا+ول+لاللاأ+.

11لا*حاالم).افى75.ع*!8!15،علم5ه/3ع*ىااىأ+ع:!ع؟لمكا!.ماه+04+:ح"3،،0ك!9\أم+لىلا5.

)أ!كاة4لا.2.0.*-!3ول6،ول.ح-*ةأللا،حاثا01."؟)21+لة،ظ01-"ةة4+ححه!!أ..اول.2هه2.

5+،ء،ح3ا؟،5ء6لأا*ه+،لاحالأح3أ+ول+اثه،+6+الةةا،*لم/ا3!ا.181614ح!22.

51"4+05+،.!4ول4!كالىءاع!.033699.1لملماطوللملأ،ىلم"4ا!المى2.علا*ع5ء،!نجا3أ+ه!كا

3ح"لا3لمع.ع

ير؟6



)115ثها!03+.!.س!.!ول454حامم!ا".!.1891.سلأ)،س:3لماءولءعأ+"أأ!+!/ءول++7ى*ء.لملم."

هلاول04+:ح!+++4!.

1651ء5"3991.3.الم3ء4"كا!)2!"ع/هلملم4ءجعع+5ء:!أى1ه3بلأ+5+لملل!"لم2،لم،المع7!هلم،المأ5لما"/3

كا3لمكا.ء3هسا+45+:اا!!7اء!ح151أ+.5

)ه+ء5"9991.5.يهـا1ام5؟لمءلممم!عءلم!ا4لمع:لم3اء35!أأ+/هء5عأحع!ءى"ىلم.4ما04+5+:

!ا!لاهع.3،4

ا?ل!ه،بهلاح.!+4لا!135أحاعكهـ01..4002،)،!ثهحهءعاهه3!آه3+أ53،أح34+ع4ول34فىءا"3ح43

1ء+لاا4"؟ألااهاولع4اح553+أ!أة3!يه?حه5؟7مم./ءالملمعءلرءوللم3لر،ءأءه/هاء"+ءط"ا

عكه5ءأ!.2719،ا.5-

!ءل!+ح15ول.1002.يهـ)أ+أح!!ن!هالمحى3!ءلم"ء3ليأ،يمأعمأ5ء4كهلمالأمم،ى3"*+،+/ا+ى")75!لما،لم.5الم.

ط5ول04+:!5لا3،"3ء،4.ء؟

أظ6+لا!3"3891.19.الم3عح*كالمء3لملمأاي5!3/ههي!علم،احىا753ءاكالم.ه+."س!+اط3أح؟4:

ص!3؟،+4أ!4حلاولأء7ع5أألمث!عح.35

ف!)+؟04+،).05991؟لم1،االم3/يهـيمأىء.ط5+04+:ح5ا1أالأ5.

ظة+ظ04ول"9101لا3.ء5/لمأ،،ولي!ع1،7ثمء+4المج5+ىل!5جلمكهلم.سا!ه+د5ول:5أ6+5+يه!3ح"لا5،ء.!

ظ؟+ظ4ى+.).3002.ءط17لما53"؟7مم:لأول3ءخه"7سا"7"كا++لا،//لم7!31،5*ي!عءفيء،؟33أ،35كهلمى"ى

.ءى!أ!،1ححأهولاةوللامموههم3لا:أ!3+ح+ه،ع+لاأ7ح3،.3!حح!.55

"ء(ن!اح"3ج8391كهـ.الا؟،؟كطالم3ح،ي؟:ىءا/لم3ع؟لا،ح!"كه*2؟؟المىع!حاأهلملم011/؟جلملاأا5،ول+،ءك!5ء:

ولء20لاولأ7ح3!أ343!ح.53

سأثاح"3ءيا.4991.الم3بم33كهأإالم/ىلاايم/+الم،ا"."2/!اهء+4ه+:أحلا41ح+اعم4!*أ51ء؟ه+.

!احثهكاح"3.+،+4ءمأ"!!.أ3!ث!.91و30.2؟،ا؟لملم؟!عع125وي!،.حا3ى":االم؟،ع4/ء!ا/ى!/لم3ى،ىاول!ع5!ممآ

،ا+1،)ي!لم04لا5+45+:أع1ا،ءا5ع3س+.

عع!عظا3".!ول4ساحللاأ+اول.6991.الم3ي5أ*لم،لمزر؟طلم.لملمءلمأ5الم:!أ5"أء7؟3.لملم"11!ممأأ،!5،/37أ+017
سا5+04+:ء3ولأ4حولءآا4!علاأء15كو5+.

عء،31نآا"..س!+ثه474!+أ3كهالأ05يط.4991.،!+3!6+أح5آه4!ثه3(!أأهول4+44أ7ح33أيمحثهأأ65أ:

!555.51-+ء؟ع+!اأه+*حهحأع،++ح"*أ،!!كاء،ءأ!اثهدههولاثه،أهول3ةس!35"?ح.5!+

مهالملمع*ي،أ5)لم"لم*عى"ءا،أ.لم/ء3ءأء17!?191"41-8086.

أط"س!ةوللالا"*.-س!ةن!ح55ح511ة+،7\+!،ع.-"3ءثهول24ط!51سا.-).2هلألأ.!"+ث!+حح5،!ةا

ول؟ا،3ح+ه!آح؟،!ساءأأ!+355ءأهم33لاء،؟ءممعا؟ا+!أ؟س!!لأأة"*4مالم،خاغ.794-456

.105

ماء!")2"ك!.2002."،ول+عء،ول؟اء،،ه2+4ح4+.5!أ+04+:5"لاااح4ح!.

الا!11"لا5".+."7.002*7/7لم،5!!ى+لمالمىكل3".ا?خا/ء?!4ماىلملمأ0115لاع1لاه3مماح:!ء57.م

(أ!0،35لاثاا710و8.)

اوللأ3ح؟+ول،..(6191.ولحا!/الىول/لم5لمء؟ىى؟ىلملمعء:ءحلمعلم؟3"1/"!ءاالم!الم5!?ح"5ءعل!051).سا5ول54+:

33!س!احا.

،+أ؟3!7.).للا.3991ء"+،لا،،الةكهأ!3حع6!!اةح3.13334.3.كو

3!+ثا6334+ج؟"،).23ه".الم3!الم3ى5لم)3/هءلما!لم،،لم.هلملم"43!ح4ول.+س!+!أ!4ظح:!ح،+؟3أء94

لا+ألاءم3أ3،3ء!7؟.

اول!لأ.913ث!3.*11أأ،/"لم3ععء.؟عثه2أ"لماءه،لملمأم0/15!خ،+؟أ!4؟ح"الا!!كم3.:11!!،3!4!

،71ح33أ،لم!!ح55.

ل!!15.317ولاض!.الم3عخ3،!"هالم/ء!أهأ،ءلم"حلما.77ءالم!،،:لمال!ءد!3!جبرالمهلما!لممالملم،)51؟ىالم4

"الملمع3أ"لم،عم.عع!س!!كاأ!؟4ح"7،.11:55!!/\!34+لاأ7حفه!أ3331ح5ظ.

يمع!7!ث!4"3.!.!او28.الم!لملم5ؤولءى/1لاالم.ع!رههم:4!هلإهم4!+لاح/\أ5!أالمعء3كه.5

اول4+حاح.سه..38002?كل!أ7مملماءلم؟ا)الم3+لميململا/الم3.يح3.ىلم.ه+."ءلأه3!:طثاح5أ65اس!55+أح.3

6؟7



يمءكل!ع.!".ط.8991.،"5!حء3"ء!73،ول14لأأ3ء1،ح+،ه!5آ+أ،لأث!!5،ث!ء5أ5ة

حع*ول3لأا?لم؟ءههأ"ءلمء.63"08-759.

*)أاحا،!.،"ة،5ء0،3.ش!حة!+34!مم!+055؟فى.6002.،!لا"اءأ!ءح،"حة+حء5آء751لا،آ5ولة

5أعىلمممىء،13؟)67هـ5.

ي!أاءا،حك!.ول.او9لا.أ!لآ+دو*.ءيه3أ!ثا+؟4ء!:يرأء5ا/ىألم5آؤ5ء5المء3ه/3هححايمأ+ء*حىء3ك!*"

ل!كالمء!ح!ع+حىه"ءالم"ء7!لمالماأ5)أ.لأء*ه33ط:س!اأ،آ1،5ءح(!!5!5.

يلاأا!ع،3ك!.032.3".ه+ل!لمى+!له+:ء7!لمالملمأء*"+"االمكاي!،المعه/3*ءع"جىح!كه40(.لمول!ول-ح

*3كا:أءلاكاأ+.ء

وله+له)7291.1.4خالمعء+ى"لهيمء،4!؟ع?لألمءكهـةإث!!!عاهلممالملمع!م!لم،لم3هلمالم!أءه!هلمء،لم/ه

ي!ء"ء113!أ5لملمكهه.مأ+04+:ح5)اأ+3.

اط!5!3أ؟،!.2هفى8.كه?5:الم3علمىآأ"+ى"?ةءاأله،41ء3/ه57ع!لم"وله!كايه!"ءح3.ط54+5+:

3ة!،آا!!!43لا!ء!.

!ل5!،02.530ل!4.7،!2آ!ي!لملم(ءك!راالم:5+دطىا!لمم!لم5!ء*3،المعىا!/أعلم.،ها+ا،5+:ح!،لا!؟؟

ضا13ة!نا.

*ع55ح،".7.ث!+4للاأ11أ!،+15ح.ض!.4991.الم3ءكهحأع+عء/هء!3أ*لماأ"+حي!4أءألم4ء.

)،،س4+:+ههأم+ه.

1،5اح)ا.حالأ،ةءأ50"!ج،!ولا!ة5أء4.كاو.4+ثهولاط"ء!ح!.0891ول،،+3؟ءحلأاأا،حا!40،ول

3معشأ"،أث!حا)!أ+؟3!55ء+ء!هأ3ةءلمفىء)امإكا3+"ول7لملمعالم!ا،+ء.لم!"+مه+إح؟"5.1929-

،ر،*1ح+ال!..يمالأ8ل!.ىخ)"307وليىى"،أ"أيولالملمأع)!.لم،،ول5م4!:5*5آ4!تا+أء37؟أ4لم!!ي53.

رء51ع+..ولاي!14.،*؟هح؟ه+ء"،++!(هلم،،ول5،ء،)،لا؟لما!أولأ؟4!ءآم(6+،س!"15ء!)346؟)3،

+33ا!؟5ء3أء311لمهالماءىح!5لم"هأ"حلم؟!ءأع7،/ءط5لماي!ءام،2"0712".

(11لااح1،".ا"4،.،ي!55ءأ0ول3،ءثاأ!،"05،(؟ء5أ!3ح"!،أ"ح2هاه؟لاأدحاظلاقأح،5،.)

2د34حول5،!+د4ءء35أء؟أ5+5،(6اء5آء؟61،+ح+6!عول3ء،+4ل!3،+ء1،،11لأء

4!ا(لاا!!4+!+هألا!4!ث!هححء+!!56له5!اشأل!ء3!+أء"(4أ5ا?ذأه+آه"4حلاهلم+ظ
كه+1،11اتةى!23لم25ءى،ى7،؟/!"لمء02ء2نألمأكأءلم03خاءألملم/هط52الم10).3"8-12.

3ءلا!ه"".!.ةح3،3355ءا"ة15+ث!5ه،ول.+حة*+ح44ءا،!ةهك!+3ت!اء4"أة!لا7ذأه+"5ة

بخءحاث!ح..ولااة!4+،3ء+س!عه،+أ.!.ش!989.1،أ،يوله!7"715ءاناا3آه!طحطولثهاأ*ثه

3+ل)11أح!أ6+ا"أحثه،أ+ه5هم3ء،)5أح!4أه+.!ث!5ءاأ+أء"ءاأ54ا،كهق5ألل35"?ح5ء+.

/هلمالمعول7هىلم3هحء؟لملم/ءءل!17ءيم+،5ح3جح؟ول"5.024ة53ء.

ه/*-ها،3كه+جلم؟.لما!ا،ء.أاى47.لم23+4!4+،891يا.لأ!ر!الم4!:ه3،طو4!لا+أء"لا353:أر)ح!.33

ء3ظء11لم!.2لأ20.عالمرءلمحلم?هيعأ4/همماجىلم،لماأى0.31072111*15عا،:همموهآ1،13-إا711س!ع5أ4لا!ء!كه3.

3ح+،3+!.\ش!5لاا43،سا.ث!ة!40)ي!ح+،743..!2891.،5ء+،أ+،4ث!ح،ثاحهعءلأ5آح7ه1لا،أه+

؟3ءه!ء++أ!ظالا"ه؟هحول،عءأ531ءححه+؟5!؟ءولح4ه!م،+ذ7ح341ءآ،+ح("5!،أع+

5ح4لاعولحع5ة"للاآ،31ع"002-7.91.792

"!أ+؟اء،01.*8491.5.،!."ءلا!3هءفىهأهحلأ+حح،!6ولا5+أ5آأااح!ااد،احظ؟5آلاأ"،ء01!،

"لم!؟؟هلمءهالم"ع؟1ء33+كارءلم؟هيا"/ه،!لمء"ى?031ءآءفيلم/ءط25اء"+"حظ3أ5ء!"

!؟ى!لىكهأء"لم5حأحا/،ححعو"48-743،322.

!ح5،"ء!5"ثا.!.ير75.700!لمالالمأى+:ولالم"،لمالميه3!6أ؟ا7.كاثه"لما74وللرالميم44لمع!3.*ح1لا

335ظ:ضأ5اول،+اطثهلاول17ح،أ!3ك!3!ح.55

لا3فيا+،+عالأ.لا.ا؟69.الم3ء03اءألم5،لماحءلاء"!؟،2114يه!)كه??علم،3المأأ+"+?كهـ/3

تجمقي،؟امحلمأ3*؟.ا"15لأ54+:ألأ"ااح3أ+03+.

"أح32،".".ثه+4ا1!ء4.)..80021.،36اثه5ء،51")ه3!:،لا3؟اء5أم،أ+56لا،،هكمحثهةيه*لىالم3،ير

4ذغ0153-41

ءث!برالأأ!اء،.5*ةب!ذ:7!!.ع+.؟14،5(1،+ة!+34ا،كلا!لأ.لم!،!.7،799.1ءفىا!ا،15،+آه(3ح

37ءامهح74اول،أ180أول+أثهولا!!553لااثهأ،كلا+هآه؟لا"اهع3أح!ء!(ا1،أ3عك!ءألم+لملم،لم)ة

5-ط؟علم/،حع752"74-391.
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"أ4ا"لاح733ظ4.4991يء3أ!ثا*لمءعلمء5ج5*21ول34ع.47ء+.+هسا4هول:ع5ول+أول،.

"أ4عا.لم7!"ع.0002حي!لمء4+ؤ!ع?*:+ع!ءول/،!أ?!+4لم"عهحءثم3*علمألللم/لهء.ح/أ

طهول04ولةحلالاألأع+ء2ا4"لاأ0ء5)هول.

"أ14ح.3لم!!3ك!7.4002!هلمكالمج5+،43!ء4ول.ه*هم419:34ءكاءللاا01

ولأ14)3ءاللا!،،3991."3ع!"ع4ولعع+:5*ع4+4،"لمع7!هلمكسالم5؟+لمءيرولكا4+ء*،كا3ح.

سا5+54+:7أ"أ+؟.

أول14حا3ل!!(؟09991حى+5ثهمع:الم3كهـعوللم5لا.?3؟هلللملم/ه4ء5عأعيعأ*،2اح7?لمي!3.

ط5ول04+:ع5ول31"551!أع.

ول"3"ح.8291.7ىءأ*أ!3ثه!4:5ء"+ح3?4ك!حي"؟لم5ءلمعملمك!اء!!لم+ء؟3،+3حى!ه؟3.؟ع؟

"حثه4أ؟ول،4ولثه.55:ول44أ05+-ء*51ح.ك!

43؟،ول.ح.1891.!ءحثهمه!.ط5ول04ول:يلا!04ء+414.

43!"!.ح.6991.لم23ى?أ+5+-++كاي!لم"عهلهـ!314:ء3.ي+?"5"ىح17"لم!أأ/لملماى،،ثم3ك!.

ساه+04ول:341ءاأأ+.ء

5!،"ءأ!.7ي!.!+4أللاا03ولا!..س!1،679.1،+6+لماولهاأ؟هحاحهأ،6+ححا!ء53آ!"ه،+أ!اأ4

ع751ول،أ5ولةأء5علم2كاح"851"21هء3.

3ح"5!بم01.*09991حى3"/?لمطءنما:"7ء!5ء7.5ىء3/ىى!31لم7ؤكا!ء3لم.يى،لأعؤ!؟لم؟.

3أ!+ءح15+:ث!أ!ول?أه++لاأء37؟أا3!!ح.35

5،احلاح+ءكاااولة5حطولا.ءلم5.ج5"حول+!"ءء"!با،!ول4ولول4ء1).6002.*آ)،لم5*/ه1)ىلمه.لمإ+لم

54لاأ؟!ة!؟:3+أح،+ء.

3اح(3ح،!ول..3002لأا+"ع،*ء+ح(همح+3ا!ع33!أ*ع5"+اكا!!مماح4حغ53اول+ح4احأل!ءخظ3+؟

لى//1لم"+!حل!طحه؟ح.فىاعءلم7-134.611

0ء143..5ح.4002.ءلمايلملماآأ5الم.؟لماح3"علم.ه+.؟لما،كهـ:2/1،لملم3هيمءكالم.هيم.3ء*،"5أ!.حله+ول-ت

ل!3ءع400/*+.

ء؟63+!ا3ءيلا..2002+لمكالا+أ!3؟5لم7"ي!:!هءلملم3طءنم"+4ء3ع.امىعكهـ/ه3/لمحع4ولالم3ذ!لم

4ول.ع?!لمهآ*ه4!:*ههم34+لأأ7ح3!أ?،53.4ء!

5"؟ولأ+الأ..8002ة)،31+ا+ع33!./لمكهـ:هلمالم)"3?أثملم5!لملمى،.5!ا.لم.هأ،-"ء3!+؟جءلم،)3(0/لم!لمء

را!لم77ممى+!5ل!".ط5ول04+:!ااء+طثه+ح.

5،+55؟أ.ح0489.1،!اء؟أا؟8)-لثاهاهء،5ء؟أ"53"أهء5ةالم!أ?!هلم(لمأ!علمأ)"!43!ح(لم+ه!/ه

الملمى""ءهلم?5بعلملم/ه45أ"ه"+"381"23-7.11

3أ6+5+5".!.(،+4ثاح؟!أح3،ح..!09991.ح5أ!)ا!3أ+5ول!6+أ45؟:5ول3أ!أ+ح4

أ+!أ،حولأأ5+13؟اأول4ولع553آ!4+ثه6+أع7ء!اول،5ةى!ءحء3لم؟ل!لم"ا92"74-9501.

3أ6+"05+"ح.ح.91ث!3."3عي!زى35"ء3لملمعا3ع3لمء75!لم*ا،.هيم.لاحلده3مم!م:ح15لا،،ا؟أ3

لا+أ7ح5!أ،3!55ء!.

3أ،+؟05+اح.ح.ار08.ء3+علملم44؟!"اه1501/:عالم3ولح503لما!أ+!هلملل3/ه05،لمآلملم4"17ي3أ+ح11

"ي!))لمأ،7لم.!الا*حء1147+:!3ءالا+أء37!أ43!عح.53

مما5حا،هول"ج3991.ء7!لموللمأه+كهـ:!أها!هىحجلمى(م""!ا54ء+هلم"هاىء.لم?!35"ءالم.

ه*ف!اول؟"،،+؟ول44أ05+-ح*5ا.لإح

3+أ،"(.ط.!.6591.هلمله3ا54"عا3:الم3ء5ءلم37/هلميمى+حعاىرعهء+لم/لم.سا15!1104:لا15،؟،+!+5.

3+15أ+"سأ.7991.لم73ء4عنما/هلملم7ءىح3+/؟ى.اس5+04+:1ءلإأ4ع+)حآ4"*أح0)05+.

3ن11،.!أ++4+ث!أي!ا)+حه+4ثه3"3.لايا.6002.،+؟حء؟ولءأءأح40ء-،؟ثهأس+؟(؟ح،،3آهيرح+

!ءحأ4+حاااةهلم+143ىلم/ه!أهأءيعالمعح"135"63-95.4

03لماا400*"،.".3002لما3ع3هلمد!3/هط.عنم*ههم4!:هآ*ه34+لاأء7؟!ألاا33ح.35

13!أ+؟ء،3ح.ثهول4ولحظأء،".3.6991/كهـ"ء.)"قي!5ي!،،!:"3ء35"أألمم!؟/هي!5"ح3+

لمماير/)لمى1(؟.لمالمط5ول04ول:51+ثه،"!+س!،"ح.
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لا5ا051+،01ء.3002.،.حع"؟علم؟*:؟؟ءحاح11ج+!ءء؟!+4؟ء3ه+4ة.+.+!،3+ة65+لم"3

ء4..3?كل3*جىل!لاع،لمالمعىء*"ءلم!23؟3ء2هه5:2*لاعلم3!أ"!ممر3!ح!ح/ا"لملمءج*"!

ء"3،ءأولالمأ؟ع444،?طللألم3،!ى-18363.؟لأ"مم!ءهاه+:"+ءك!5اءطع5لا!4+،.ه+.

5ءكا!3)!.1002."7يىا"ء3لممم4ء"لمعاالم!لم؟!/ىع!!ة(لم3؟أء5ى+ءحلمالمىاولع"ىله!لمي!52!ىحالمأ،عء

ول+ىء5لم.ممل3ط5+04+:!ثه+،!+.

+؟ه030،++".!!..*429.1هالمحح3!ح!لهلمالم"لم،+ه33لم.7كم6+!ح!اأ!د:ء!!حلا،+3أكاهح

أ+لأ7ع33لا؟أ!ء!كه.3

+"65+"35+،33.3+4حث!34+ح،!8991.7.لم،يملمحكالملما5ىيطء7،ش!!،للأ؟:!حا؟)لمك!"ع7لل3-

كه.ء7ثم؟ىلملم،،"ء3،+لملمحء.يملم5"3ع؟هىي!لانم،143لمءول"لمو"هلم!11ء،ءع!كه)/70ساكهـالمء.ء3

حى11ع2ا،!د!لمءحلم،يالمءلا7لملمءع333.!لنمكاالمكاللاأ"ا5!/ىلمالمخر،كا/نم3نها+ا.لهاىحلماءلمكالم3وللم،+

لم7لمح182لأيلمكا!لمش!"اءا!لمكا!.!كه5أ+!0،5كاء:!ثها؟3ثه?!لاولثاء6+أ)ا!+.

+"5،+03ول،ك!.1991.5.س!أ!ج،؟أ؟؟ى3؟لم:3لملمي3لمءفي3/ىا"لم!ىحعىلمخ4شلم!لم.،،!أ+د5"ا:

االاأ"حأ+03++ول4ألا.5

!+.*أح3!،ول.2لا20.كالالمولى3لمء5عءلملم3.+ي!+لم،5ىءى؟1"3!ء.ء!هممم5م4!:5ظهم34لا+أء"لأ33أ،3

!3ح.53

3+ا،،،ط.2ول10لأيه09،!ح!"،1ح7+أ044،+ح13أء17جى+:،"ءبم3لأ+-6(م2ح*؟ءأ!+)حول1كهـ،+مء43ء.+

5ءءج/)،!؟،آ1.78ء096

لا+!4"ع.شأ.730002لمع"كي2!ىلملم/هط/لميهـ:لا)375)علم74،ي!+عحلملاكع+511،3؟يهـ/ىالم،المحح?3لملماع!5

لم"ىلمى+ءى7!ع3لم4؟.ي!علماه*(م،5:34*5م34لا+أء7؟!أ31!ء!35.

ثهلم"\ا1ثاءح،!.ث!.1781.ء.ح27آم.!ا4المء؟لما5لم25المء3الم5*،3لم/هى*لمرعا7،3لم3كاءعلمآ7.0/:34ع3؟ع6/ى

ذلم)7(356.يا5+45+:الا!!ا6+أ)ا!+.

هاء2أولح"3).4991.لأ)أءولأ،كا،لمهلم(لمكا3.المالمح:ثهذاىلمل!/هءلما!لم،1لم؟ءالم.المءالم3".!11ى.سا5،1+5+:

51+3،"4+!ح"ح.

/91أحلهـ)!ا.13.لا6891.،ول؟حمم/ء.دز.امي!لم!،)،؟ى/مكهـ"يم؟لمالمىلم.3ط5+4ه+:91أحلميعء+!آا4!

لأأح5915+.

17أ1اأفي،،ا5،ح.ص!.6691.كهـءكاها"لمأ5لماءالم4"لألما/3ىلمظىلم?م.ه+:كهـس!03لم.يه1،ء-/هء5لما(ء

13(ح7،ءممه!!لم4لململم/25ىء!3،54،لم3لم7.لم!أ!،?++ه:3أع+لااءح++لاأ7ح5!أألأح.33ءم

ولأ11؟!،ول5،3.س!.2991.ى*لما،3134ءلمىخا2؟115:ء5لمالمث!ا2أ،يءعالميلم"ييه+"خلم/+لمءلم/ا!ء".5*ه،4!:

ه*5م!4+لاألأح!3أ"3!3ح55.

*أ11أة6+13ل!.س!.6991.!ءلم21"يم4كللم،ء3ه؟ء؟27+للالما/ء3.صا5+104،:عللاأ4ء+حآ41مم!

لاأح0)03+.

17أا)ألةا،لأ5".ول500.2+ىآ+!لململمء!7د!لمييء+!:ول/إالملمءحط""5ا)،مى!5لم+"!لم"53المءالم3).لم!35/لمء

.يلا4ءالأ+ءلم:ولا)+ح!لا+للاأ+.

ولج051+،س!..849.10ولجعى"؟لم"؟.ح!،+؟3أ4ء؟)لا"!!.5:+!!7اة!لىلا+أء7ذ!أالم!حكمح3.

*أا3هول،.ل!.3.29910الم?.؟3ء/ه.لملم/هء.كا/اس!3،+لاأ!4ء؟"اول"55.:+!7!ثه4!،)ىء317!ألأ،

33.3ءع

)*\ا"ء!،،ط.ال!9)-لألم3ع33؟لماء+/"/ءا7عمء!+)فىإ3ءلم.ه*5آ4!:همممهآ34لا،اأء!ح!3أ+،!!ح33.

5مملاا"ع؟!"ط"!44ءأ+؟!ه+،.ول!!35"5ءك!ح)")ع35حااا!ة+،ول+ئا+ءع.?!ة!+4اول351ء.،حلاأ،،2

س!.8991.!3أ21ءفيلم!ا؟/ه?1/علمءهالملمظالملم.سا5ول04+ثها،4ه*5آ!4:س!ول!!ءول"لاأ515؟لم

53،ممره/دأ+ى7ح335،أكمء!!.3

35لا+كهااط!.!+544آ5،.+2هفى77.4س!لمالماعلملم2ع،الم؟?+،!3.!لم:38حء؟+اءنمح03لمأ7/?ول

لم3ء2ء*د!هح7،ء3آإ51)و!الم.7لا!ءلأ!لا!56+لا؟ح،ظ*):لا"حءأع3لا+35?!أأ3؟ءح!.55

2!لأ++احا،3ج.6991كهـ.،،7لمءلأى7اشا3!-طءلأ!عه:/،اولعى!ى5!الما/لمأه+"الم"،الميى33المءلم35/لماىلمء.+/ه

ص!.ءنملا؟ص!لأه33طاحح!!3!.كم*ع

2!ا+6+ح،3س!-5.2002ء!!لم،ااه،!"ا:7أيا37؟1،"الم3الم؟ميه/اثهع"لم.سا5+11:1804أح+ح6+!++.
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عربىإنجليزيمعجم

كهـ
يهـ-اكاالم!،ل!،،ع

اتمرةجناحمتلمتمترك،لسلفيرجعلامشتركةوظيفةقيتماثلمتناظر:

.الخفاشوجناح

أ!ه،!هل!6-4

للخلية.المبرهـجالموت

لمهـ-ا.ك!لململ!لم،ء

تكوتوقدتكاترها،فئأعساسىبدوررنايقوم،القدمسحيفةميروباث:انأركيات

.الحياةأشكالأشدم

-4.ا؟،بمأ،لمال!لمأ5الملم

مثتيؤ،حيت،العينقزيةفىأوعموماال!كساث-!عيب:استجمية،اللابؤرية

بماوا!ة،بؤثةأونقطةفيالضوءتركيزعلىالقدتذ!مإلىانحناءهااستواء

واضحة.غيررؤيةإلىيؤدى

-4قيل!الم

الخلية.تلخاربعبباالعصبيةالنبضاتبنقلة6عايقومالعصبيةالخليةمنامفاد:ارمحو

!

-/حله.ا"ى!

والتربة.والرملاطينكارخوة1اموتحتالموجودالصلبالصخر:الأديمصخر

فى،،لمول-ءلم،لم،2

الخلاياص!كرذمنتتكون،الجنينتنامىمنمبكرذمرحلةالبلاستولا:الأريمة،

المخصبة.للبويضةالأصلىبالحجمتزاللا

3ءع،الم!-لم(اأ

علىميكانيكىأومعمارلىلتصميمفوئوغرافيةصورةالزفقاء:التصميمطبقة
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ماكينة.أومثلامعمارىبناءفىالتصميمتنفيذمنهايتم،أزرقورق

ح

عالم4ءح-3،ع!أ3

الكالنميوم.علىعملهافيتعتمدالفقارياتفىالخلايالصقجزيئات:كادهرينات

-لرءه+ءح

الأشجار.قممتشابكيسببهاالتيالغابةظلةمثلظلة:

-!ءكاحهول4ءء3!

.الفيروساتبعضمنجزءالتشكلبروتينيةوحداتتجمع:الغلافقسيمات

-"حهلم3ءهوركاالم

والطحالب.النباتاتفىالكلورفيلتحملحبيبة:كلوروبلاست

-4!هلمح

.مشتركسلفمنتطورتالحيةالكانناتمنمجموعة:تفرعع،فر

-ع"ىلمحكلهيميلماحأ145

عنتختلفبطريقةالتطورآلياتمننوع:الفرعانتخابالتفرعى،الانتخاب

الطبيعى.الائتخاب

-كااح5،كلهأ4

حسبالحيةالكائناتيصنفالتاكسونوميافيمذهبالنقرعى:المذهبأتباع

.الأخرىعنالمجموعاتإحدلىتميزالتىالمشتركةالخصائص!

ى

-ء!5لم!هلم

وبيئتها.الحيةالكائناتبينالعلاقةيدرسالذجم!االبيولوجيافرعإيكولوجيا:

-ء!5لل!كلهلمع"ا،

إيكولوجية:منظومة

الجنين.تنامىفىطبقة:خارجىأديم

الجنين.تنامىفيطبقة:داخلىأديم
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العصب.اليهينتهىعضوالانتهاء:عضو

كهأ!ج*ج!أء-ول-

وتناقض،المتعاقبةالأشكالمنبسلسلةيتكونالجنينبأننظرية:المتعاقبالتخلق

مسبقاموجودةالجنينأعضاءكلأنعلىتنصالتيالسبقىالتخلقنظريةبذلك

هلمء3ء،.)+هأ،ءإ،"3الجرثوميةالخليةفي

-يءأ،ء*ء!4ء!

غيرأخرلىميكانزماتعنناتجةالجينمظهرفيتغيرات:إضافيةوراثيات

."*ولتغيرات

ح

4عا،!?-أ،ءإ514

الجنين.منأجزاءتنامىفيمرحلة:فوهىتحوصل

+

-ء7،كاكلقلم

بيئئ.موطن،بيئىلىمأو

-5+،+ع5ا"5ء3المأى

يدمثلمتعددةحيواناتفيئالأجزاءأحدفيتشريحىتمائلالأجزاءةتناظر

.مشتركسلفوجودعلىيدلبما،الإنسانويدالخفاش

ءول-أيمجهالمءكا!،،ع!

تناميه.ومحاورالجنينفىالأعضاءموضعتحددجينات:الموضعتحدبجينات

-أ/5"ا،5لمهلركه

لوظائفترجعالتىتالتماث!6بخلافمتمترك،سلفمكموروثتماثل:تشاكل

.الخفاشوجناحالحشرةجناح؟مثلمشتركلسلفوليدمرمشتركة

لم-كأ(لم،اء،،"ا5،لم4أ17ءدء

لنصمر.اربولدا

-،11،كهكاي"،ءأء،1

الجنين.تنامىآلياتإحدلىانغماد:

و؟6



ول

4كي-لمجأء4!!ءهج

عندتعطىملونزجاخمنمتحركةقطعائحوىأداةالكاليدوسكوب:المشكال،

لها.حصرلاأشكالاتحريكها

صر

سلأ-أ*كاي33كهىء3ي5أ5لما

.(ءإحصا)،المستقيمارلانحدا،المستقيمادتدلارا

يم

!3ءي!ل-أ،"ءلمءهيلم

إنتاجبخ!مببالمؤسساتلإحبىالكليةالتكاليففيالزيادة)اقتصاد(:حديةتكلفة

.المخرخمنزائدةوحدة

كاهي-كلهلمءأءول؟3

لدىكين!فيعادةفتحمل،مكتملةغيرصغارهاتوكثدييات:جرابيات،كينميات

الكنغرحيوانمثلأستراليا،أوأمريكافيعادذوتوجد،الملأنتنى

جول-فه0ى143،4

الجتن.نتامىكأطد4:أوسطأديم

أيم-لمهء،لمهلما43أء

للخلية.الطاقةإنتاخفىمهملورولها،الخليةنسيتوبلازمقىالعضياتإثلىميتوكوئريا:

*

يمل!-الم،ءه،ج4

خيطية.دودة

-3،"ج*ه11

العصبية.النبضاتنقلفيمتخصصةخليةاثها،وزوعصبيةخلية:عصبولى

-!*،ا3،،كا!لمأ15،

الجنين.تنامىفىمرحلة:الأعصابأنبوبةتكو!ن

الأجنة.تنامىفىتكوين:بصريةحويصلة
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3

ءع!+لم+ءالم!-3ءلمى"ح5

الجنين.تنا.تكوينات:بلعوميةأقواس

-521،5،أ!

الكهرومغناطيسية.الأشعةمنغيرهاأوالضوءأشعةمن:فوتون

-3لل،لم!هلمج،1أ،عىلم3ءع

.الأنساب.تارص:للسلالةالتطوريةالشجرة

-هلمء3!15ءألمءإ"32

جنة.ل!6المسبقالتكوين/:-االتخلق

ول

ول-لم"ءعهمه

خشبهولونكاليفورنيا،فيأمريكافييكثرضخمصنوبرلىشجرالجبار:ئمجر

طويلا.ويعمرمتر،1/001طولهيصلوقدأحمر،

كا

كا-?لأاى!كهع!3

.والفضلاتالجيف.تقتاتحيونات:القمامات

ج"هأ،اكا-د3

بركانيةمصادرم!طاقتهاوتستمد،المحيطأعماقفىلقطنكائناتدخانيات:

الشض.منولينر

-ء3عءءألمأ5"

قديمة.أنوامنتتطورجديدةأنواتكوين:اتنو

ءكا-هأ"كاه،1ج5،،ك!ء!المعء3ألم215

ميتة.مادذمنتلقائياحيةكائناتتولدبامكاننظرية:الذا-أوالتلقا.التولد

-لم?أ"لل33!أ3كه14ءألمءأءى

الأالنووالجديدالنومنطقةبينءجغرا.تداخل:التداخلاتنو

3

-ع3ءلمهكل!،ي

السمك..وتشملالعظميةالأسماك:العظميات

3

-كايي4ع.،ءلمى،1؟

المنى.نقلقناة-الأسهر
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()إنجليزيعربىمعجم

بداخلى!أدخارجى!بأدبأوسط!أد
الانحدار،المستقيمالارتداد-

احصاءلص
السحيقات:الأركيات،-
لا:بلاستو،الأريمة-

المنى:نقلقناةالأسثر،-

بلعومية:أقواس-

تفرعى:انتخاب-

الاستجمى:البؤرةانحراف-

:انغماد-

إيكولوجيا:-

!لآص

!ل!أجنة

!!أ!جنة

مسبق:تكوينسبقئ،تخلق-

تتماكل:-

:عيونتفر-

عييكله40ج""3

!لمىيم?11،3

ئ!وله"4ج14،3

صلأأاأكاي33ايع.ي5!أ15،

كاالمء-"يهـكاي

لم!ىلمول،4لمك!

ىلمى!ك!ى/أ3ىلم94

برر،لم!لم3،ابمكايلمءء3المج5
ىلمح4ى؟ر،لمىء،؟15)

يمد،"ك!ألم5،4.،"

،الم4"بملمكااا."ء.

!ء5ا!!هلم

لم،ح،كه101،ىلم،5؟1/

ء!!أع،الم،!،9

533لمعا.لم،اءلمأ5،"

1،10،7ءلم5للكا

ىلمح4أفىك!لم

فىذكرهسبقالشرحهذاإنحيث،تفصيلىشرحدونوترجمتهاالكملةالمعجمهذافىترد)8(

)المترجم(.العربىالإنجليزلىالمعجم

؟6؟



ا!لتقتصاد
أ!جنةا!لكلأعصابأنبوبة

:الأجزاءتناظر-

:تنوا-

الجغرافىالتدا!يكخلا

اتى:اكالتولد،التلقائىالتولد-

!ت

الموةتحديدجينات-

(:أجنة)بصريةحويصلة-

الدبوهـالنضر:-

بيودو!لت!جياالدخانيات

الحيطية:الدودة-

لص

شجرة،للسلالةالتطوريةالشجرة-

:الأنسابتاهـبخص

:الجبارةشجرة-

ايأديم:صخر-

-عصبون:

الانتهاء:عضو-

عظمية:أنسماك،عظميات-

حؤ

:(ميانوتاكسو
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أ!3ءي!اءأ،لمءهكلهلم

*ء،،3كا2ء!أ5ى

+هك!عءالماء53،لمأح

ءكاجءأءلمأ145

3،ىء+"لل؟أىء!ألمءأءعهى

ء53،م!ء،"ع5،ا!ى!1)عكا!أ،5"

+5"لمع5ألم!كاع21ءكه

ءل!،أىد!عكهأحعلم

علم،لما"ع،1/)151،أ4"لمءء؟

"ا؟5ط!ش!كه.لم

جلم8ألمم)لمى5جي!

،رالم3لمهيمع/ألمى؟ء31يع

*للأا"جه"ه

ثأي43هكهتما

لم8،/35،،يم

)1ء!303114

ي3لميم50لم5

جا،ىلمح



:فوتون-

!!

تبدورالغلا!لكف
:القمامات-

ك

:يناتثهـركاد-

:مشكال،بسكووكاليد-

بلاست:وكلور-

:بياتالجرا-لكيسياتا-

مأوى،بيئىموطن،بيئىمثوى-

شينى:

:ارمحو-

ايكولوجية:منظومة-

يا:تركوميتو-

إضافية:ورائيات-

للخلية:المبرهـ-الموت-

؟؟؟

"ءلمه،لم!

9ءكاعهيي3ءجكله

ءى؟7ءع!،1!3

"4ءحيم!+؟3

كاكلج!ءمقكهح?ه

،لمحهلم3ءهولكلا،

3ءي!ادعأءول!هلم

كار،"،5لم

4*1/5

!ءه،!كهلمع4،/

ي!لءأخ!4لم11430كا.

ء!!ع،لم،عح؟!

لهرءءهلمى5ء.





سطور:فىالمؤلف

دوكترريتشارد

الملكيةالجمعيةفىزميلوححوإتجلترا.فىوالحيوانجياالبيولرعلماءكبارمن

ححرومضاإالجوائزصتالكثيرتلقىزقد.لاذدابالمل!جةالجمعيةفىوكذلكاللعلوم(

لفتهمالأستاذيةكرسىدزكترشغ!مغا.والأدبالعلوممجا،ثفىوالتكريمالحفاود

دوكز!800.2التتهاعد-تإلىلهصور!تردأوكسفوبجامعةللعلمالجماكير

هـتا،دوماالعلمى*ا!شينذراتلتناربهبهشأعلبللدارزينيةالمتحمسيزألضد

الجدجدة.الداروينيةمدارس

7؟؟



سطور:صاالمتربم

فهمىإبراهممصطفى

لمدر.جامعةالإكليني!سيةااحسيمياءافىراددكتو-

للثخافة.الأعلىاالمجلمصلجانعخمو-

اطترحمحة.اغومىاالمركرأمناءمحلسعحمو-

العلمية.الثاقادةفىكتاعالصتير!!يخديئسماجمقر-

ا!لمية.االثتنافةترجحةصجوازبعدذشار-
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اللغوىالتصحيح

الفنىالإشراف

:محمدشلبى

مصطفى:محسن




